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Shrnutí

Předkládaná dizertační práce se zabývá tématem jurodivosti a jiných projevů 
substandardního chování v rámci hagiografického žánru, a to z pohledu tzv. „singulárních 
řečově-komunikačních taktik“ (сингулярные рече-поведенческие тактики) a na 
materiálu nejrozsáhlejšího korpusu hagiografických textů v církevní slovanštině Minejí 
pro čtení Dimitrije Rostovského.
 Práce sestává z úvodu, tří hlavních kapitol, závěru a seznamu použité literatury. 

První kapitola má historiografické zaměření, popisuje relevantní práce k tématu 
ruské hagiografické literatury 11.–17. století s ohledem na hagiografie jurodivých, nastiňuje 
stav dosavadního bádání v Rusku a představuje  základní literární památky. Druhá část této 
kapitoly se věnuje životu a tvorbě předního ruského spisovatele přelomu 17.–18. století 
Dimitrije Rostovského (1651–1709). Ve druhé kapitole je představen metodologiсký 
přístup jehož je v práci užito, tj. singulární řečově-komunikační taktiky v pojetí, jak je 
do světové vědy uvedli Je. M. Vereščagin a V. G. Kostomarov; dále je uveden rovněž 
širší i užší kontext dosavadního bádání v oblasti. Ve třetí, stěžejní kapitole, se nachází 
analýza dvou hagiografických textů (sv. Ondřeje Jurodivého a Filareta Milosrdného)  
a jejich komparace. Další část tvoří materiály ke katalogu singulárního chování  
s konkrétními texty, které jsou zde seřazeny podle vnitřní logiky do jedenácti skupin. 
Tato kapitola rovněž obsahuje několik dalších podkapitol, v nichž jsou definovány 
typické řečově-komunikační situace, ve kterých k projevům singularity dochází, dále je 
shrnuto několik obecných závěrů a jsou popsány specifické rysy topiky zkoumaných 
hagiografických textů.

Autor ve své práci dochází k závěru, že oba fenomény – jurodivost i singularita 
– vykazují ve významové rovině řadu shod, nicméně také rozdílů. Z hlediska využití 
singulárních řečově-komunikačních taktik bylo prokázáno, že jsou ve své většině 
shodné, stejně jako předpokládané autorské perlokuční cíle. Četnost textů, v nichž se lze 
se singulárním chováním setkat (jsou uvedeny v materiálech ke katalogu singularit), pak 
nejen potvrzuje fakt, že se zjevně nejedná v hagiografickém žánru o jev okrajový, nýbrž 
také svědčí pro autorovu závěrečnou myšlenku, že nenormativní „substandardní“ chování 
není vybočením z normy, nýbrž ustavením normy vyšší a že svatost v křesťanském pojetí 
je žitou singularitou. 

Klíčová slova: řečově-komunikační taktiky, substandard, singularita, jurodivost, 
hagiografie



AbStrAct

The presented thesis deals with the holy foolishness and other expressions of sub-
standard behaviour as part of hagiography. It is examined from the point of view of 
the so-called “singular speech-behaviour tactics” (сингулярные рече-поведенческие 
тактики) and based on the analysis of texts taken from the most comprehensive corpus 
of the hagiographic texts written in the Church Slavonic, Dimitry of Rostov’s Chetii 
Minei.
 The thesis consists of the Introduction, three main chapters, Conclusion and 
Bibliography.

The first chapter focuses on history: it describes relevant works on the Russian 
hagiographic literature of the 11th–17th centuries concerning the hagiographies of 
the holy fools, it shows the current state of search in Russia and describes the basic 
monuments of literature. The second part of this chapter deals with the life and work 
of a great Russian writer of the turn of the 17th and 18th centuries, Dimitry of Rostov 
(1651–1709). The second chapter is devoted to the methodological approach used in the 
thesis, i.e. the singular speech-behaviour tactics as understood by E.M. Vereshchagin and 
V.G. Kostomarov, who introduced them in the world science. Furthermore, the wider and 
narrower context of the research carried in this field up to date is shown.

In the third chapter, the essential one, two hagiographic texts (St. Andrew’ the Fool 
and St. Philaretos’ the Merciful) are analysed and compared. The next part is composed 
of documents for the singular behaviour catalogue. In this part the texts are divided in 
eleven sections in compliance with the inner logic. This chapter also contains several 
subchapters in which typical speech-behaviour situations in which singularity appears 
are defined, several general conclusions are drawn and specific features of the topics of 
the examined hagiographic texts are described.

The author of this thesis comes to a conclusion that both phenomena, the holy 
foolishness and singularity, have a lot in common in terms of the meaning. However, there 
is a number of differences, too. As far as the use of the singular speech-behaviour tactics 
is concerned it has been proved that they are mostly the same as well as the supposed 
authors’ perlocutive aims. The vast number of texts in which the singular behaviour 
is encountered (They are listed in the documents for the singularities catalogue.) not 
only prove the fact that, apparently, it is not a rear phenomenon in hagiography, but also 
confirm the author’s final idea, i.e. non-normative “substandard” behaviour is not leaving 



the line, but introducing a higher norm and holiness as understood by Christians is lived 
singularity.

Keywords: speech-behaviour tactics, substandard, singularity, holy foolishness, 
hagiography
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Život Theodora Edesského

„Je zjevné, že výchozím bodem literárněhistorického vývoje jako takového je 
synkretická jednota slovesného umění a mimoliterárních situací, jimž slouží, především 
pak každodenních a kultovních (v podmínkách, kdy každodennost a kult jsou víceméně 
propojeny).“

Sergej Averincev1) 

1) Аверинцев С. c., „Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации“, in:  
Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения, Moskva 1986, s. 108.



11

Úvod

Tato dizertační práce se zabývá tématem jurodivosti a jiných projevů substandardního 
chování v rámci hagiografického žánru.

Jurodivost a jurodivé chování se těší zvýšené vědecké pozornosti již několik 
desetiletí. Tento fenomén byzantské (5.–7., 9.–11. století) a později především ruské 
kultury (14.–17. století) byl zkoumán z řady hledisek, pravidelně vychází nové edice 
hagiografických textů o jurodivých, objevily se zásadní monografie k tomuto tématu 
(srov. níže bibliografii). Současný stav bádání dovoluje tvrdit, že se jurodivosti dostalo 
všestranného a fundamentálního studia. 
 Můžeme-li tedy prohlásit, že se tomuto výraznému jevu východokřesťanské 
kultury dostalo náležité pozornosti, nelze totéž říci o některých problémech, jež ve 
spojitosti s výsledky tohoto výzkumu vznikly.
 Již z letmé znalosti hagiografické literatury je totiž zřejmé, že se se substandardním, 
paradoxním či prostě neobvyklým chováním se lze setkat i v řadě dalších textů. Dle 
našeho názoru znamená označit toto chování za „ne-jurodivé“ pouze první krok. 
 V předkládané práci jsme se pokusili učinit krok druhý, tj. podívat se na dané 
texty jak jejich vlastní, tak i šířeji pojatou optikou. Tento postup by nebyl možný bez 
volby konkrétní metodologie, s jejíž pomocí jsou texty analyzovány – rozhodli jsme se 
využít singulárních řečově-komunikačních taktik (dále v textu zkráceně ŘK taktiky)2) 
ruských badatelů Je. M. Vereščagina a V. G. Kostomarova a konkrétního okruhu textů. 
Po delší úvaze padla naše volba, s níž se ztotožnili i autoři metodiky, na nejrozsáhlejší 
korpus církevněslovanského písemnictví vůbec, Mineje pro čtení Dimitrije Rostovského 
(v kyjevském vydání z roku 1764).3) V nezbytných případech využíváme i další prameny, 
zejména Prolog (moskevské vydání z let 1642–1643). 

Práce má spíše hagiologický než hagiografický charakter. Klade se v ní také 
důraz na teologické, případně církevně-historické aspekty životů svatých, snaží se 
postihnout specifika konkrétního světce či typu svatosti. Proto se při výběru pramenů  

2) Termín řečově-komunikační taktiky (a odvozené pojmy, mj. řečově-komunikační situace) byl zvolen 
po delší úvaze a konzultacích s několika odborníky, má nicméně pouze pracovní charakter (obdobně 
jako několik dalších termínů, viz níže). 

3) Mineje (řec. ) známe ve dvou podobách: jednak jako hymny, jež jsou zpívány 
během liturgie v jednotlivých dnech církevního roku, tedy tzv. mineje služební, a tzv. mineje pro 
čtení, jež představují soubory textů sestavené po měsících k jednotlivým dnům kalendáře (většinou 
se jedná o hagiografie, ale ne vždy, viz dále).
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a popisu jevů soustředí – vyjma hagiografií samotných – také na reflexi fenoménu svatosti  
v teologických dílech.4)  
Předkládaná dizertační práce si klade dva hlavní cíle:

1) Analyzovat jurodivost i singularitu z hlediska singulárních ŘK taktik a vyvrátit či 
potvrdit příbuznost obou jevů.

2) Pokusit se co možná nejšířeji zmapovat četnost a hlavní rysy singulárního chování 
v uvedeném hagiografickém svodu. Dále pak na konkrétním pramenném materiálu 
popsat, v čem spočívalo porušování (narušování, překračování) běžných norem 
chování, a především s jakými vyššími cíli k tomuto porušování docházelo. 

 Již úvodní přehled zkoumaného materiálu naznačil, že studium takto rozsáhlého 
a přitom jednotného korpusu textů slibuje zodpovězení i dalších konkrétních otázek, jež 
jsou spojeny s hagiologickou problematikou, jako např.:

1) V jakém vztahu je singulární chování s teoriemi „smíchového světa“ a „antikultury“?

2) Představuje konvenčnost hagiografického žánru z hlediska singulárních ŘK taktik prvek 
strukturní nebo naopak destruktivní?

 
3) Jaký vliv může mít hagiografický kánon ruské středověké literatury na využití 

singulárních  ŘK taktik?

4) Existují, případně lze-li definovat specifické rysy topiky zkoumaných hagiografických 
textů?

* * *

Kromě úvodu, závěru a použité literatury sestává dizertační práce ze tří částí.
První kapitola má historiografické zaměření. V první části je zevrubně pojednáno 

o relevantní literatuře k tématu ruské hagiografické literatury 11.–17. století, nastíněn 

4) K vymezení pojmů hagiografie (z řec.– „svatý“ a– „píši“) a hagiologie  
(z řec.–  „svatý“ a– zde ve významu „usuzování“) viz mj. aigrain r., Lʼhagiographie: 
Ses sources, ses méthodes, son histoire, Paris 1953 (reprint s rozsáhlou bibliografií: Brussels 
2000), s. 7–8 (cit. z nového vydání); phillippart g., „Hagiographes et hagiographie, hagiologues 
et hagiologue: des mots et des concepts“, in: Hagiographica 1 (1994), s. 1–16; Живов в. М., 
Святость. Краткий словарь агиографических терминов, Moskva 1994, s. 8–12. 
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stav dosavadního bádání nad hagiografiemi v Rusku, popsány základní literární památky. 
Dále je pojednáno o stavu zpracování problematiky životů jurodivých, popsána jurodivost 
jako fenomén ruské středověké kultury a specifika církevní slovanštiny a hagiografického 
žánru. V rámci Exkurzu prvního je stručně načrtnut obecný celosvětový kontext studia 
hagiografické literatury se zřetelem na základní díla, autory a ediční počiny.

Druhá část se věnuje životu a tvorbě předního ruského spisovatele přelomu  
17.–18. století Dimitrije Rostovského (1651–1709) se zvláštním zřetelem na jeho stěžejní 
dílo – mnohasvazkové Mineje pro čtení.

Ve druhé kapitole práce je popsána metoda v dizertaci využitá, totiž singulární 
ŘK taktiky v pojetí, jak je do světové vědy uvedli Je. M. Vereščagin a V. G. Kostomarov. 
Metodologické podchycení práce je rovněž uvedeno do širšího i užšího kontextu 
dosavadního bádání. Důležité místo v této části práce zaujímá popis singularity  
a singulárního chování a především výčet patnácti základních singulárních ŘK taktik. 

Třetí kapitola práce se do maximální možné míry drží principu ad fontes! a má 
výrazně induktivní charakter – obecné závěry jsou vynášeny až po analýze konkrétního 
pramenného materiálu. Tato kapitola se rámcově dělí na dvě části. První předkládá 
rozbor a komparaci dvou hagiografických textů (životů Ondřeje Jurodivého a Filareta 
Milosrdného) z pohledu singulárních ŘK taktik včetně popisu perlokučních cílů obou 
děl. Druhá část sestává z materiálů ke katalogu singulárního chování – texty v něm 
obsažené jsou seřazeny podle vnitřní logiky do jedenácti skupin. V dalších samostatných 
podkapitolách jsou definovány typické řečově-komunikačních situace (dále v textu 
zkráceně ŘK situace), v nichž dochází k projevení se singularity, a je zde formulováno 
několik obecných závěrů. V Exkurzu druhém jsou analyzovány specifické rysy topiky 
zkoumaných hagiografických textů.

* * *

Označení „hagiografie“, „život“ či „hagiografický text“ používáme v této práci z důvodu 
větší přehlednosti i pro texty, jež tvoří poddruhy hagiografického žánru (např. mučednictví, 
apofthegmata aj.).5) Oba termíny – „hagiografie“ i „život“ – používáme jako synonyma.

U citačních odstavců byla z důvodu lepší čitelnosti církevněslovanského písma 
ponechána stejná velikost jako u hlavního textu. 

U řeckých toponym a homonym neuvádíme délky – výjimku tvoří pouze označení 
v našem kontextu již běžná.

5) V kontextu studovaných pramenů tedy kromě označení „“ také např. ,  či 
. V literatuře se lze setkat i s jinými pojmy –     aj.
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Data svátků uvádíme podle juliánského kalendáře.
Biblické citáty uvádíme podle ekumenického překladu České biblické společnosti 

(Praha 1995). 
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kAPitolA	1.	ruSká	hAgiogrAfická	literAturA	11.–17.	Století.	
dimitrij	roStovSký	–	život	A	dílo

V žánrové škále literatury středověké Rusi zaujímají hagiografická díla významné místo. 
Přes intenzivní vědecké úsilí posledních sto padesáti let, řadu edic textů, monografií 
a studií,6) zůstávají nicméně životy svatých – ve srovnání s vyprávěními či letopisy 
– z textologického hlediska nejméně probádanými.7) Ačkoliv se bádání v této oblasti 
v Rusku vydalo (a pokračuje) částečně vlastní cestou, navazuje na širší celosvětový 
kontext hagiografického a hagiologického bádání (viz níže, Exkurz první).

1.	1	ruSká	hAgiogrAfická	literAturA	11.–17.	Století
	
Hagiografická literatura ruského středověku patří do rozsáhlého korpusu křesťanské 
hagiografické literatury, kterou lze vnitřně uspořádávat z řady hledisek – chronologického, 
teritoriálního, jazykového, literárněhistorického aj. Rámcově ji lze specifikovat jako 
převážně východokřesťanskou (pravoslavnou) svým obsahem, církevněslovanskou 
jazykem a jiho- a východoevropskou místem vzniku (do 15. století by ji ovšem bylo 
lépe označovat díky jazykové sounáležitosti prostoru Slavia orthodoxa spíše jako 
„východoslovanskou“).  

1.1.1 Ruská hagiografická literatura do Dimitrije Rostovského
 
Pro lepší uchopení sledované problematiky je nezbytné, abychom – byť jen stručně – 
představili jak výsledky výzkumu do dnešních dnů, tak uvedli základní literární památky 
ruské středověké hagiografické literatury.

6) Stručný přehled nejnovější hagiografické literatury se zaměřením na životy ruských světců viz také 
in: feDotov g. p., Svatí staré Rusi, přel. J. Komendová a M. Řoutil, Červený Kostelec 2011,  
s. 255–263 (sest. M. Řoutil).  

7) Творогов о. в., „О «Своде древнерусских житий»“, in: Русская агиография. Исследования. 
Публикации. Полемика, sv. 1, Руди Т. Р., Семячко С. А. (eds.), Sankt-Peterburg 2005, s. 3. Srov. 
též Мир житий. Сборник материалов конференции, глАдковА о. в. (ed.), Moskva 2002, s. 3. 
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1. 1. 1. 1 Stručný nástin dosavadního bádání
Jako specifický literární žánr středověké Rusi se hagiografie staly v novodobém Rusku 
předmětem systematického vědeckého zájmu až ve druhé polovině 19. století. Tento vývoj 
úzce souvisel s obecným vzestupem zájmu o tento žánr mezi ruskými učenci obecně, mj. 
o hagiografie byzantské.8) 

Za přelomovou událost lze považovat především syntetickou práci V. O. 
Ključevského Staroruské životy svatých jako historický pramen9), v níž autor komparoval 
hagiografie 166 ruských světců z 321 sborníků v 660–670 opisech jednotlivých děl.10) 
Většina předrevoluční historiografie na tuto knihu (původně autorovu dizertaci), jež 
neztratila vědeckou hodnotu dodnes, vědomě navazovala.11) Dalším významným počinem 
bylo sestavení prvního vědeckého soupisu všech dostupných pramenů k jednotlivým 
hagiografiím, jež uskutečnil N. P. Barsukov v roce 1882.12) 

Přes ideologické překážky se studium hagiografického dědictví staré Rusi 
v SSSR dále rozvíjelo13); paralelně s ním probíhal výzkum také mimo Rusko14), a to 
včetně Československa (později Česka).15) K nové vlně zájmu o tento literární žánr 

8) Viz mj. лопАрев Х. М., Греческие жития святых VIII и IX вв., Petrograd 1914; ШеСТАков д., 
Исследования в области греческих народных сказаний о святых, Varšava 1910;  рудАков А. 
п., Очерки Византийской культуры по данным греческой агиографии, Moskva 1917 (reprint 
London 1970, Sankt-Peterburg 1997); БезоБрАзов п., Византийские сказания, Jurjev 1917 aj.

9) ключевСкий в. о., Древнерусские жития святых как исторический источник, Moskva 
1871. 

10) Údaje uvádí A. I. Pliguzov a V. L. Janin v nové edici Klučevského spisu, viz ключевСкий в. о., 
Древнерусские жития святых как исторический источник, Moskva 1988, s. 10.  

11) Viz mj.: верюЖСкий и., Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской 
епархии, Vologda 1880; ЯХонТов и., Жития святых севернорусских подвижников Поморского 
края как исторический источник, Kazaň 1881; кАдлуБовСкий А., Очерки по истории 
древнерусской литературы житий святых, Varšava 1902; никольСкий н. к., Материалы 
для истории древнерусской духовной письменности, Sankt-Peterburg 1907; СереБрЯнСкий н. 
и., Древнерусские княжеские жития, Moskva 1915.                        

12) БАрСуков н. п., Источники русской агиографии, Sankt-Peterburg 1882, reprint Leipzig 1970.
13) Viz především: дМиТриев л. А., Житийные повести Русского Севера как памятники 

литературы XIII–XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний, Leningrad 
1973; гриХин в. А., Проблемы стиля древнерусской агиографии XI–XV вв., Moskva 1974; 
Древнерусские предания (XI–XVI вв.), Кусков В. В. (ed.), Moskva 1982; АверинА С. А., АзАровА 
и. в., кузнецовА е. л., Язык русской агиографии XVI века. Опыт автоматического анализа,  
Герд А. С. (ed.), Leningrad 1990 aj. V tomto stručném výčtu zmiňujeme pouze zásadní monografie, 
množství statí a studií viz mj. v ročence petrohradského Oddělení staroruské literatury Institutu 
ruské literatury Ruské akademie věd (Puškinský dům) Труды Отдела древнерусской литературы 
(dále ТОДРЛ, vychází od roku 1932). 

14) Viz mj. benz e., Russische Heiligenlegenden, přel. Apel G., Benz E., Fritze W., Luther A., 
Tschizewskij D., Zürich 1953, 19872; zenkovsky s. a., Medieval Russia’s epics, chronicles, and 
tales, New York 1963, 19742 (rozšířená verze); poDskalsky g., Christentum und theologische 
Literatur in der Kiever Rusʼ (988–1237), München 1982, s. 106–145; bortnes j., Visions of Glory. 
Studies in Early Russian Hagiography, Oslo 1988 aj.

15) Viz především antologie: Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-
ruských kulturních vztahů, Rogov A. I., Bláhová E., Konzal V. (eds.), Praha 1976;  Písemnictví 
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přispělo rovněž politické uvolnění v 90. letech minulého století – probíhá jak studium 
jednotlivých místních hagiografických škol16), tak filologická a textologická bádání17) či 
edice textů18). 

Exkurz první: 
Hagiografie jako předmět vědeckého zájmu (obecný přehled)

Zaměření této práce nedovoluje podrobněji se věnovat probuzení vědeckého zájmu  
o hagiografickou literaturu obecně, níže tedy pouze několik historiografických 
poznámek. 

První kroky v tomto směru byly učiněny již na přelomu 16.–17. století, a to jak 
v souvislosti s roztržkou v západním křesťanství (církve vzešlé z reformace kult svatých 
odmítaly, církev římskokatolická naopak posilovala jeho význam pro každodenní 
zbožnost), tak se snahami některých renesančních autorů (např. Erasma Rotterdamského) 
o vykořenění vlivu „pověr“ a „fantastických příběhů“.19) Přelomovou roli sehrálo 

ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor z textů 11.–14. století, 
přel. Bláhová E., Hauptová Z., Konzal V., Praha 1989;  Smích a běs: staroruské hagiografické 
příběhy, přel. Mathauserová S. a Ilek B., Praha 1988. Borisoglebskému kultu se věnoval ve své 
monografii J. B. Lášek, viz lášek J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1977, 
s. 205–225. Rozboru života ruského světce Stěfana Permského (14. století) se dlouhodobě věnuje 
J. Komendová, viz shrnující monografii: komenDová j., Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské 
středověké legendy, Praha 2011.

16) Viz mj. Святые подвижники и обители Русского Севера. Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-
Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров Куштский монастыри и их обитатели, 
обитатели, Прохоров Г. М., Семячко С. А. (eds.), Sankt-Peterburg 2005; оХоТниковА в. и., 
Псковская агиография ХIV–XVII вв. Исследования и тексты, 2 sv., Sankt-Peterburg 2007; 
конЯвСкАЯ е. л., Очерки по истории тверской литературы, Moskva 2007.

17) влАдыШевСкАЯ и. в., СорокинА в. л., Русские святые, подвижники благочестия 
и агиографы. Словник-указатель, Moskva 1992; АлекСАндров А. в., Образный мир 
агиографической словесности: Статьи и материалы (1990–1997), Oděsa 1997; Лексика и 
словообразование в русской агиографической литературе XVI века: Опыт автоматического 
анализа, Герд А. С., Аверина С. А., Азарова И. В., Алексеева Е. Л. (eds.), Sankt-Peterburg 1993; 
Живов в. М., Святость. Краткий словарь агиографических терминов, cit. d.; Топоров 
в. н., Святость и святые в русской духовной культуре, 2 sv., Moskva 1995, 1998; лоСевa 
о. в., Русские месяцесловы XI–XIV веков, Moskva 2001; Жития святых в древнерусской 
письменности. Тексты. Исследования. Материалы, Крутова M. С. (ed.), Moskva 2002; Творогов 
о. в., Переводные жития в русской книжности XI–XV веков. Каталог, Moskva 2008.

18) Vyjma desítek edic jednotlivých životů (o nichž bude částečně pojednáno níže) viz především 
fundamentální knihovnu děl středověké Rusi nazvanou Памятники литературы Древней Руси, 
20 sv., Moskva 1976–1994; rozšířená reedice vychází pod názvem Библиотека литературы 
Древней Руси (dosud vyšlo 16 svazků), Лихачев Д. С., Дмитриев Л. А., Алексеев А. А., Понырко 
Н. В. (eds.), Sankt-Peterburg 1999–.

19) Přehled a literaturu k tomuto období viz především in: Hagiographies: Histoire internationale 
de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1500, 4 sv., 
Turnhout 1994–2006.
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vydavatelské dílo belgického jezuity Jeana Bollanda (1596–1665) a jeho pomocníků  
a následovníků, totiž legendární několikasvazková Acta Sanctorum (vycházela 
v Antverpách od roku 1643 do roku 1940, celkem v 68 svazcích), v nichž byly nejen 
sebrány nejranější prameny k vybraným světcům a světicím dle katolického církevního 
kalendáře, ale především doplněn kriticko-analytický komentář textů. Práce Bollandistické 
společnosti (La Société des Bollandistes), vydávané zejména v edicích Analecta 
Bollandiana a Subsidia Hagiographica, se později staly vzorem řady následujících edic 
hagiografických textů.20) Nejvýznačnějším bollandistou nové doby, jehož práce představují 
dodnes základní literaturu oboru, se stal Hippolyte Delehaye (1859–1941). Věnoval se 
kultu světců21), sestavil příručku hagiologického bádání22), zásadně se také podílel na 
vydání konstantinopolského Synaxáře23), zveřejnil řecká Akta mučedníků zavražděných 
v Persii za vlády šácha Šápúra II., životy byzantských stylitů aj.; z pozůstalosti pak byly 
vydány jeho přednášky z roku 1935 o byzantské hagiografické literatuře.24) 

Po krátkém metodologickém „tápání“ poválečných let se hagiografickému 
bádání dostalo od 60. let 20. století opět široké pozornosti. Vznikaly nové edice textů 
(Bibliotheca Sanctorum, 14 sv., Roma 1961–1970; LʼHistoire des saints et de la sainteté 
chrétienne, 10 sv., Paris 1986–1988; Il Grande Libro dei santi. Dizionario Enciclopedico, 
3 sv., Cinisello Balsamo 1998 aj.), zkoumala se úloha hagiografií v pozdní antice 
i západním středověku (F. Graus, A. M. Orselli, M. de Certeau, škola Annales), jistý zlom 
znamenaly práce kulturních antropologů, jež analyzovaly západní i byzantské prameny 
strukturalistickými postupy.25) Hagiografie byly také studovány z hlediska sociologického26) 
či etnopsychiatrického (G. Devereux, J.-M. Sallmann); zájmu se rovněž těší téma „ženské 
svatosti“, a to nejen na materiálu západokřesťanském (C. Walker Bynum, I. Poutrin, 
A. Benvenuti), nýbrž i východokřesťanském – viz dnes již klasickou knihu S. P. Brocka 
a S. Ashbrook Harvey o syrských světicích.27) Událostí desetiletí se stalo vydání knihy P. 
Browna o kultu světců, v níž se soustředil na proměny pozdněantické společnosti optikou 

20) K dějinám společnosti viz nejnověji: Bollandistes, Saints et légendes. Quatre siècles de recherche, 
Bruxelles 2007.

21) Delehaye h., Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1912; týž, Sanctus. Essai sur le culte 
des saints dans lʼantiquité, Bruxelles 1927.

22) Delehaye h., Les légendes hagiographiques, Bruxelles 1905.
23) Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxelles 1902.
24) Delehaye h., LʼAncienne hagiographie byzantine: les sources, les premiers modèles, la formation 

des genres, Bruxelles 1991. K jeho osobě a činnosti viz: JoassaRt B., Hippolyte Delehaye. 
Hagiographie critique et modernisme, 2 sv., Brussels 2000. 

25) Zde vynikla zejména E. Patlagean, viz např. konferenční sborník Hagiographie: cultures et sociétés, 
IV ͤ–XII  ͤsiècle, Paris 1981 (ed. společně s P. Richém).

26) Viz mj. Delooz p., Sociologie et canonisation, La Haye 1969.
27) brock s. p.,  ashbrook harvey s., Holy Women of the Syrian Orient, California 1987, 19982.
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hagiografických textů.28) Další mezník pak představovala kniha A. Vaucheze, jež zkoumá 
proces kanonizace svatých v západní církvi v 12.–15. století.29)

Většinu soudobých vědeckých trendů do sebe vstřebaly i specializované 
obory východního křesťanství, od byzantologie (kromě výše zmíněné E. Patlagean se 
byzantské hagiografické literatuře věnují A. Ehrhard, Fr. Halkin, T. Barnes, J. W. Nesbitt, 
I. Ševčenko, A. Každan, S. Hackel, V. Déroche, B. Flusin, D. Krueger, H. J. Magoulias, 
D. Z. Abrahamse, K. M. Ringrose a mnoho jiných), po křesťanskou orientalistiku 
(arabistiku, armenistiku, etiopeistiku, kaukasologii, koptologii, syrologii aj.). Ve všech 
těchto oborech dochází k vydávání textů, komentovaných překladů, originálních studií 
atd. (viz prestižní ediční řady Bibliotheca hagiographica Graeca, Patrologia Orientalis, 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium aj.). 

1. 1. 1. 2 Výčet základních literárních památek
Ruská středověká hagiografická literatura představuje rozsáhlý textový materiál – patří 
do něj jak díla domácí provenience, tak především četné překlady – od 10. do 16. století 
především z řečtiny30) (případně, řidčeji, z latiny) a v 17. století pak z polštiny a častěji 
i z latiny. Jako samostatný žánr31) se začala utvářet zřejmě již v prvních desetiletích po 
christianizaci Rusi v roce 988.32) 

Pro vývoj východoslovanské hagiografické tradice měl zcela zásadní význam 
překlad byzantského Synaxáře – svodu stručných životů svatých na každý den roku 
z přelomu 10.–11. století, jež však vešel do východoslovanského prostředí z důvodu 

28) brown p., The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago – London 
1981.

29) vauchez a., La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge. 1198–1431, Roma 1981, 
19882.

30) Jen pro období 11.–15. století vyjmenoval O. V. Tvorogov 280 dochovaných překladů byzantských 
životů, viz Творогов о. в., „Переводные жития святых в древнерусской книжности XI–XV 
вв.“, in: ТОДРЛ LIX (2008), s. 117.

31) K hagiografiím jako literárnímu žánru (na materiálu byzantských životů) viz poljakovová s. v., 
„Byzantské legendy jako literární jev“, in: Byzantské legendy. Výběr textů ze IV.–XII. století, přel. 
E. Bláhová, Z. Hauptová, V. Konzal, I. Páclová, Praha 1980, s. 315–339; Červený Kostelec 20072, 
s. 231–248 (dále v práci citujeme z vydání druhého). 

32) Podotkněme, že je hagiografická tvorba i dnes důležitou součástí církevní literatury – nadále 
probíhá tvorba hagiografií (zejména novomučedníků), nadále vycházejí obnovované sborníky se 
životy světců. Tato oblast je však v dané práci zcela mimo horizont našeho zájmu. Viz mj. ТАиСиЯ 
МонАХинЯ (кАрцевА Т. г.), Русские святые. 1000 лет русской святости, Bussy en Othe 1977, 
Jordanville 19832, Sankt-Peterburg 20013; АфАнАСий, архиепископ Пермский и Соликамский, 
Избранные жития святых, январь–декабрь, Sankt-Peterburg 2007; дАМАСкин (орловСкий), 
игуМен, Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 
XX ст. Жизнеописания и материалы к ним, 7 sv., Tver 1992–2002 (uvádí více než 900 životů). 
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synekdochické záměny pod označením Prolog.33) Tento sborník měl několik redakcí a již 
v předmongolském období obsahoval také životy ruských světců.34) S vydáním Prologu 
v moskevském Knihtiskařském dvoře roku 1641 vlastně začíná i vydávání ruské literatury 
jako takové – do té doby byla vydávána pouze literatura ryze církevní.35)

V kyjevské Rusi začaly zřejmě téměř zároveň vznikat jak životy svatých knížat 
(Borise a Gleba aj.36)), tak životy svatých mnichů, tzv. paterikony, z nichž primát patří 
Kyjevsko-pečerskému paterikonu.37) Kromě kyjevské se začaly tvořit od 12. století také 
další lokální hagiografické tradice – rostovská (Život Leontije Rostovského), smolenská 
(Život Avraamije Smolenského), polocká (Život Jevfrosinije Polocké) či novgorodská 
(se zřejmě největším množstvím památek, viz níže), ve 14.–16. století pak moskevská, 
tverská, vologodská a severoruská (v 17. století pak např. usťužská, jež je však v širším 
smyslu součástí severoruské). Na konci 17. století – tedy přibližně v době, kdy Dimitrij 
Rostovskij sestavoval Mineje pro čtení – se začala formovat a v 18. století dosáhla vrcholu 
svébytná hagiografická škola staroobřadníků.38)

 V 15. století působili na Rusi dva význační hagiografové: mnich Trojicko-
sergijevské lávry Jepifanij Moudrý († 1420), jenž sepsal mj. životy Sergije Radoněžského 
a Stěfana Permského39) a Srb Pachomij Logothet († 1484?), jenž je autorem či redaktorem 

33) K okolnostem vzniku označení byzantského Synaxáře za staroruský Prolog viz např. верещАгин 
е. М., „Житие св. благоверного князя Чешского Вячеслава в сакральном прочтении“, in: 
„Rýžoviště zlata a doly drahokamů…“ Sborník pro Václava Huňáčka, Lendělová V., Řoutil M. 
(eds.), Praha – Červený Kostelec 2006, s. 151–152.

34) K jednotlivým redakcím a obsahu sborníku viz mj. лоСевa о. в., Жития русских святых 
в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков, Moskva 2009, s. 23–128.

35) деМин А. С., О древнерусском литературном творчестве. Опыт типологии с XI по середину 
XVIII вв. От Илариона до Ломоносова, Moskva 2003, s. 324.

36) Srov. sciacca f. a., The History of the Cult of Boris and Gleb, New York 1985; lenhoff g., The 
martyred princes Boris and Gleb. A socio-cultural study of the cult and the texts, Los Angeles 1989; 
МилюТенко н. и., Святые князья-мученики Борис и Глеб, Sankt-Peterburg 2006.

37) Древнерусские патерики. Киево-печерский патерик. Волоколамский патерик, Ольшевская 
Л. А., Травников С. Н. (eds.), Moskva 1999. Viz též The Hagiography of Kievan Rus, Hollingsworth 
P. (přel. a ed.), Harvard 1992.

38) Viz především staroobřadní martyrolog Виноград Российский, Moskva 1906. V prvních desetiletích 
18. století vznikaly ve staroobřadní Vygolexinské poustevně vlastní Mineje pro čtení, z nichž se 
však dochovala pouze část, viz: БАрСов е. в., „Четии Минеи братьев Денисовых“, in: Сборник 
в честь М. К. Любавского, Petrograd 1917, s. 663–708; юХиМенко е. М., „Четии Минеи братьев 
Денисовых: новые находки“, in: Русская агиография. Исследования. Материалы. Публикации, 
sv. 2, Руди Т. Р., Семячко С. А. (eds.), Sankt-Peterburg 2011, s. 302–308; юХиМенко е. М., 
„«Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова 
как отражение культурно-агиологических начинаний Выга“, ТОДРЛ LXI (2010), s. 329–344.

39) Viz mj. Житие св. Стефана, епископа пермского, написанное Епифанием Премудрым, Sankt-
Peterburg 1897; Святитель Стефан Пермский. К 600-летию со дня преставления, Прохоров 
Г. М. (ed.), Sankt-Peterburg 1995; Древние жития Сергия Радонежского, Тихонравов Н. (ed.), 
Мoskva 1892; клоСС Б. М., Избранные труды, sv. 1. Житие Сергия Радонежского, Moskva 
1998. Viz též ключевСкий в. о., Древнерусские жития святых…, cit. d., s. 78–112.  
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životů novgorodských a moskevských světců, mj. Varlaama Chutyňského, Sergije 
Radoněžského, Kirilla Bělozerského či Alexije, metropolity moskevského.40) Tři sborníky 
hagiografií raně křesťanských a řeckých světců sestavil a redakčně upravil Nil Sorský 
(asi 1433–1508), představitel mnišského hnutí „nezištníků“.41) 
 S texty minejního typu se na Rusi prokazatelně setkáme již v 11. století – jednalo 
se zejména o staroslověnský spis bulharského původu známý jako Kodex Supraslský 
(lat. Codex Suprasliensis)42), novgorodské Puťatovy mineje43), z přelomu 12.–13. století 
pak květnová a červnová minea z tzv. Uspenského sborníku44). Přelomovou událostí 
v dějinách ruské hagiografické literatury bylo sestavení Velikých minejí pro čtení, 
jež se uskutečnilo během působení a na popud novgorodského arcibiskupa a později 
moskevského metropolity Makarije (asi 1482–1563).45) Do tohoto monumentálního díla, 
jež vznikalo bezmála 25 let a dochovalo se ve třech opisech (Sofijském, Uspenském a tzv. 
Carském) byly inkorporovány nejen materiály starších sborníků minejového typu, ale 
zahrnuta také díla Pachomije Logotheta a pskovského hagiografa Vasilije (Varlaama).46) 
Textologický vztah Velikých minejí pro čtení a dalšího zásadního hagiografického díla 
16. století, totiž Knihy stupňů (Книга степенная царского родословия, 1555–1563), je 
již dlouho předmětem polemiky.47) 

Také v 17. století vznikaly nové redakce minejních sborníků, např. Mineje pro 
čtení (Čudovské [Godunovské], 1600), mnicha Trojicko-sergijevské lávry Germana 

40) ЯБлонСкий в., Пахомий Серб и его агиографические писания, Sankt-Peterburg 1908; viz též 
ключевСкий в. о., Древнерусские жития святых…, cit. d., s. 113–167. 

41) Viz nové vydání: лëннгрен Т. п., Соборник Нила Сорского, I–III, Moskva 2000–2004. 
Nil Sorský je považován za jednoho z prvních ruských středověkých autorů, jenž se věnoval také 
textové kritice; ke specifikům jeho přístupu k hagiografiím viz роМАненко е. в., Нил Сорский и 
традиции русского монашества, Moskva 2003, s. 63–98.  

42) СеверьЯнов С., Супрасльская рукопись, sv. I–II, Sankt-Peterburg 1904. Viz též: pastrnek f.,  
„O rukopise Supraslském“, in: Listy filologické 24 (1897), s. 96–109.

43) Новгородская служебная Минея за май (Путятина Минея), XI в. Тексты, исследования, 
указатели, Баранов В. А., Марков В. М. (eds.), Iževsk 2003.

44) Успенский сборник XII–XIII вв., Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В. (eds.), Мoskva 
1971, l. 1a–175б, 287г–303.

45) Viz nejnověji: рогоЖниковА Т. п., Житийные тексты «Макариевского цикла». Жанр и стиль, 
Sankt-Peterburg 2003. Viz také: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten 
Makarij: Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen, sv. 1, Freiburg 
2000 (ed. Voss Ch.), sv. 2, Freiburg 2006 (ed. Maier E.).

46) Více k jednotlivým redakcím viz mj. кучкин в. А., „О формировании Великих Миней Четий 
митрополита Макария“, in: Проблемы рукописной и печатной книги, Сидоров А. А. (ed.), 
Moskva 1976, s. 86–101.

47) Viz mj. околович Н. Ф., Жития святых, помещенные в Степенной книге, Moskva 1909 (reprint 
Moskva – Sankt-Peterburg 2007); MilleR D. B. „The Velikie Minei Chetii and the Stepennaia Kniga 
of Metropolitan Macarii and the Origins of Russian National Consciousness“, in: Forschungen zur 
Osteuropäischen Geschichte 26 (1979), s. 263–382; уСАчев А. С., „Из истории древнерусской 
книжности времени митрополита Макария: Великие Минеи Четьи и Степенная книга“, in: 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики 4 (2007), s. 35–43. 
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Tulupova (1627–1632) či Joanna Miljutina (1646–1654); rozkvět zažívala také lokální 
hagiografická literatura. Jak níže uvidíme, řada z těchto textů (v různých redakcích) 
posloužila Dimitriji Rostovskému jako prameny pro jeho Mineje pro čtení.

1. 1. 2 Hagiografie jurodivých

Ve středověké Rusi ani v novější církevní literatuře 18.–20. století nebyly hagiografie 
jurodivých nikdy opisovány či vydávány ve zvláštních sbornících, nebyly tak 
vyčleňovány, oddělovány či naopak „segregovány“ od ostatních, více „obvyklých“ 
životů svatých. Přesto však tvoří nepřehlédnutelnou součást středověkých písemných 
památek (nejen ve sbornících minejového typu) a patří k badatelsky nejpodnětnějším a 
nejvyhledávanějším.

1. 1. 2. 1 Stručný nástin dosavadního bádání
Studium jurodivosti a jurodivých vzbudilo zájem v ruském prostředí teprve ve druhé 
polovině 19. století, přičemž první práce měly spíše obecně informativní, až apologetický 
charakter48), trvalejší dosah měly pouze knihy I. Kovalevského49) a A. Kuzněcova.50) 
Revoluční události roku 1917 ani následující léta sice bádání v tomto směru nepřály, 
nicméně výzkum pokračoval v emigraci: širokého ohlasu dosáhla kniha – a s ní i kapitola 
„Jurodiví“ – G. P. Fedotova Svatí staré Rusi, již autor vydal v Paříži roku 1931.51) 

V poválečném období se k problematice jurodivosti vrátil I. U. Budovnic 
v pojednání Jurodiví staré Rusi52), jeho práce je však zcela zatížena ideologií doby, 

48) прыЖов и. г., Сказания о кончине и погребении московских юродивых, Moskva 1862; АриСТов 
н., „Симбирские юродивые“, in: Исторический вестник 1 (1880), s. 566–575; ТиХоМиров е., 
„Юродивые Христа ради и их благотворная для общества деятельность“, in: Душеполезное 
чтение 1884 (сентябрь), s. 98–114; Сергий, АрХиеп., Святой Андрей Христа ради юродивый 
и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Sankt-Peterburg 1898 aj. 

49) ковАлевСкий и., Юродство о Христе, или Христа ради юродивые Восточной и Русской 
церкви. Исторический очерк и жития сих подвижников благочестия, Мoskva 1900; reprint 
Moskva 1902; Scarborough 1984; Moskva 1992; opravené vydání Moskva 2000 (pod titulem 
Подвиг юродства).

50) АлекСий (кузнецов), Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, моральное 
и социальное исследование, Sankt-Peterburg 1913; reprint Moskva 2000.

51) федоТов г. п., Святые Древней Руси, Paříž 1931, první vydání v Rusku Moskva 1990 (český 
překl. feDotov g. P., Svatí staré Rusi, cit. d., s. 175–186). V emigraci vyšla ještě črta: иоАнн 
(кологривов), иероМ., Очерки по истории русской святости, Brusel 1961, s. 239–250.

52) Будовниц и. у., „Юродивые древней Руси“, in: Вопросы истории религии и атеизма. 
Сборник статей, sv. 12, Moskva 1964, s. 170–195. 
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v níž vznikla. Jurodiví jsou v ní chápáni jako sociální marginálové, vyděděnci, hlupáci, 
dokonce duševně nemocní, jejichž utrpení církev léta využívala.53)

Skutečný průlom a obnovení zájmu o tuto tematiku však znamenala až publikace 
útlé knihy D. S. Lichačova a A. M. Pančenka Smích staré Rusi, v níž se posledně jmenovaný 
věnoval důkladnému rozboru jurodivosti a životům jurodivých, a to jak z pohledu jejich 
role v ruské středověké společnosti, tak ve vztahu k širším fenoménům, jako např. 
teatralitě či lidové kultuře.54) Pančenkovy „kapitoly z fenomenologie jurodství“55) jsou 
dodnes považovány za zásadní přínos oboru, i když se nevyhnuly také jisté kritice – 
S. A. Ivanov např. pochybuje (obdobně jako Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij, I. P. Smirnov 
a H. Birnbaum) o adekvátnosti spojení „karnevalu“ a jurodivosti56), A. L. Jurganov pak 
o výkladu role „smíchu“ v hagiografiích světců57). 

V posledních desetiletích se téma jurodivosti těšilo zvýšenému zájmu – viz mj. 
filologický přístup I. Motejunajte58), filosofickou analýzu N. Rostovové59) či souvislosti 
s teorií o paschální povaze ruského písemnictví I. Jesaulova60). Vznikla také řada 
dalších prací, a to jak obecného charakteru61), tak zaměřená na konkrétní světce či jejich 
hagiografie62). Výzkum probíhá také za hranicemi Ruska, kde bylo vydáno několik 

53) Будовниц и. у., „Юродивые древней Руси“, cit. d., s. 195.
54) пАнченко А. М., „Древнерусское юродство“, „Юродство как зрелище“, „Юродство как 

общественный протест“, in: лиХАчев д. С., пАнченко А. М. «Смеховoй мир» Древней Руси, 
Leningrad 1976, s. 91–183; česky pančenko a. m., „Staroruské jurodství“, „Jurodství jako 
podívaná“, „Jurodství jako společenský protest“, in: Smích staré Rusi, přel. J. Kolár, Praha 1984, 
s. 87–168; nové, upravené vydání in: pančenko a. m., Metamorfózy ruské kultury, Řoutil M. (ed.), 
Červený Kostelec 2012, s. 25–111. Viz též пАнченко А. М., „Юродивые на Руси“, in: Аз. 
Приложение к газете Литератор, 1, Leningrad 1990, s. 2–20.  

55) Pančenko a. m., Metamorfózy ruské kultury…, cit. d., s. 41.
56) ивАнов С. А., Блаженные похабы. Культурная история юродства, Мoskva 2005, s. 14.
57) юргАнов А. л., „Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси“, in: Убить 

беса. Путь от Средневековья к Новому времени, Moskva 2006, s. 147–153.
58) Viz např. МоТеюнАйТе и. в., Восприятие юродства русской литературой 19–20 веков, Pskov 

2006. 
59) роСТовА н., Человек обратной перспективы. Опыт философского осмысления феномена 

юродства Христа ради, Moskva 2008.
60) еСАулов и. А., Пасхальность русской словесности, Moskva 2004 (kapitola „Юродство 

и шутовство в русской литературе“, s. 155–185). 
61) ивАнов в. в., Безобразие красоты: Достоевский и русское юродство, Petrozavodsk 1993; 

лАвров А. С., „Юродство и «регулярное государство»: Конец XVII – первая половина XVIII в.“, 
in: ТОДРЛ LII (2001), s. 432–447; недоСпАСовА Т. А., Русское юродство XI–XVI вв., Moskva 
1997; Русские юродивые и блаженные: Справочно-биографическое издание, Рубина Н., 
Северский А. (eds.), Čeljabinsk 2003; руди Т. р., „О топике житий юродивых“, in: ТОДРЛ 
LVIII (2007), s. 443–484; рЯБинин ю. в., Русское юродство, Moskva 2007 aj.

62) САБировА л. М., Житие Василия Блаженного – памятник древнерусской агиографии XVI 
века. Проблемы текстологии и литературной истории произведения, dis., Sankt-Peterburg 
1992; рыков ю. д., „Неизвестный старообрядческий писатель XIX в.: Петр Юродивый и его 
эсхатологические сочинения“, in: Старообрядчество в России (XVII–XX). Сборник научных 
трудов, Юхименко Е. М. (ed.), Moskva 1999, s. 149–189; понырко н. в., „Автор стихов 
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publikací, jež postupně odhalovaly další vrstvy zkoumaného problému (na základě 
hagiografií byzantských i ruských).63) 

Mezi nejpodnětnější a zároveň nejkontroverznější patřily závěry zveřejněné 
E. M. Thompsonovou: na základě modelů sémiotické rovnocennosti (práce Jurije 
M. Lotmana, Paula Friedricha a Northropa Frye) a teorie kulturních kódů definovala tzv. 
„kód jurodivosti“ (the holy fool code), jenž sestává z pěti binárních opozic (wisdom – 
foolishness, purity – impurity, tradition – rootlessness, meekness – aggression, veneration 
– derision).64) 

Zevrubné analýze problematice jurodivosti se dostalo až v posledních letech, a to 
jak v řadě statí, tak v souhrnné monografii S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní 
dějiny jurodivosti.65) Z hlediska kulturních dějin Ivanov chápe jurodivost jako „složitou 
referenci“ a klade si otázku, co vlastně nutí kulturu vytvořit si jurodivého světce a jak 
tento konstrukt charakterizuje kulturu samu.66) Nelze ovšem nezmínit, že byl tento způsob 
pojímání fenoménu jurodivosti, stejně jako některé závěry, podroben kritice.67)

K některým závěrům prací D. S. Lichačova, A. M. Pančenka, A. L. Jurganova  
a S. A. Ivanova se vrátíme podrobněji níže.

покаянных и распевщик юродивый Стефан“, in: ТОДРЛ LV (2003), s. 220–230; влАСов А. н., 
Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских, Sankt-
Peterburg 2010 aj.

63) Viz mj. grosDiDier De matons j., „Les themes d’édification dans la Vie d’André Salos“, in: 
Travaux et Memoires 4 (1970), s. 277–328; sawaRD J., Perfect Fools, Oxford 1980; goraïnoff i., 
Les fols en Christ dans la tradition orthodoxe, Paříž 1983; ryDén l., „The Holy Fool“, in: The 
Byzantine Saint. Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, Hackel S. (ed.), London 
1981 (reprint New York 2001), s. 106–113; syrkin a., „On the Behavior of the ,Fools for Christʼs 
Sakeʻ“, in: History of Religions 22 (1982), s. 150–171; Dagron g., „Lʼhomme sans honneur ou le 
saint scandaleux“, in: Annales Économies, Sociétés, Civilisations 45 (1990), s. 929–939; Déroche 
v., Etudes sur Léontios de Néapolis, Uppsala 1995, s. 154–225; kRuegeR D., Symeon the Holy 
Fool. Leontius’ Life and the Late Antique City, Berkeley 1996, s. 57–71; pyykkö R., „Yurodivye 
as a Russian Cultural Phenomenon“, in: Laughter Down the Centuries, vol. 2, Jäkel S., Timonen 
A. (eds.), Turku 1995, s. 207–221; ottovorDemgentschenfelDe n., Jurodstvo: Eine Studie zur 
Phänomenologie und Typologie des Narren in Christo: Jurodivyj in der postmodernen russischen 
Kunst, Frankfurt am Main 2004; velculescu c., „«Narr in Christo» (salós, jurodivyj) und die 
Rumänische Tradition“, in: Revue des Études Sud-Est Européennes 42 (2004), s. 87–97 aj.

64) thompson e., Understanding Russia. The Holy Fool in Russian Culture, Lanham 1987, s. 16. 
K možnostem i úskalím této koncepce viz mj. Řoutil m., „Метаморфозы «кода юродства»  
в русской культуре второй половины XVII века (К постановке проблемы)“, in: Balto-Slavicum 
Pragense. Acta Slavica et Baltica, vol. V, Praha 2007, s. 243–251.

65) ивАнов С. А., Блаженные похабы..., cit. d. (angl. verze ivanov s. a., Holy Fools in Byzantium 
and Beyond, Oxford 2006; kniha je přepracovanou verzí publikace: ивАнов С. А., Византийское 
юродство, Moskva 1994). Autor těchto řádek připravuje k vydání na rok 2013 překlad uvedené 
knihy do češtiny.

66) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 12–13.
67) Viz юргАнов А. л., „Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси“, in: Убить 

беса…, cit. d., s. 399–403.
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1. 1. 2. 2 Jurodivost jako fenomén ruské středověké kultury
Počátky jurodivosti či „bláznovství pro Krista“ lze nalézt již v některých biblických knihách 
nebo v poměrně raném egyptském (koptském) asketismu68), nicméně největšího rozšíření 
dosáhl tento druh askeze až v Byzanci 5.–7. a poté 9.–11. století. Ačkoliv se zachovala 
svědectví o působení řady byzantských jurodivých (Isidoros, Serapion Syndonita, 
Bessarion Egyptský, Tomáš Kelesirský, Pavel Korintský, Theodóros, Alexios), věhlasu, 
jenž dalece přesáhl byzantské kulturní prostředí a stal se posléze součástí kulturního 
dědictví celé pravoslavné ekumény, dosáhli svými asketickými skutky především 
palestinský mnich Symeón Emesský (6. století) a konstantinopolský „blažený“ Ondřej 
Jurodivý (zřejmě 10. století). Mimořádnému zájmu se v ruském prostředí těšil překlad 
byzantského života Ondřeje Cařihradského (Jurodivého)69), jenž měl také zásadní vliv 
pro stanovení „kánonu“ jurodivého jako takového. A. Moldovan hovoří o více než 200 
dochovaných církevněslovanských opisech této hagiografie.70) 

Skutečný rozkvět jurodivosti jako kulturního, církevního i sociálního fenoménu 
však nastal o několik století později a na jiné půdě – ve středověké Rusi. Zatímco 
řecká (byzantská) kultura na své jurodivé postupně téměř zapomněla a jurodivost  
v ní nezanechala vážnější stopy, ruská kultura z této tradice čerpá do dnešních dnů – od 
klasické literatury po moderní prózu. Podle S. A. Ivanova jurodivost natolik zakořenila 
v ruské kultuře, že pouze a jedině v ruštině lze tohoto slova užít bez uvozovek a všem 
recipientům bude okamžitě znám obsah tohoto termínu.71) 

Vznik a rozšíření jurodivosti ve středověké Rusi úzce souviselo s rozvojem 
urbanismu, resp. městské kultury – zatímco ve 14. století zde působili pouze čtyři 
jurodiví, v 15. století již jejich počet vzrostl na jedenáct, a v 16. století dosáhl dokonce 
počtu čtrnácti; ve století následujícím pak sedmi72) (o tomto faktu výmluvně svědčí mj. 
jejich přízviska). Mniška Taisije uvádí celkem šestnáct jurodivých, jež ruská církev ctí 
(řazeno chronologicky): Prokopij Usťužský († 1303)73), Nikolaj (Kačanov) Novgorodský 
(† 1392), Maxim Moskevský († 1433), Michail Klopský († 1456), Isidor (Tverdislov) 

68) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 23–53.
69) Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради, Желтова Е. В. (přel. 

a ed.), Sankt-Peterburg 2007, s. 21.  
70) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности, Moskva 2000, 

s. 16.
71) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 9. 
72) feDotov g. P., Svatí staré Rusi…, cit. d., s. 177.
73) Prof. Světla Mathauserová připodobňovala prvky hagiografie Prokopije Usťužského hagiografii 

Prokopa Sázavského a hovořila o „paralelách“ obou textů (zázraky, jasnozřivost, vyhánění běsů 
aj.), viz МАТХАузеровА С., „Прокопий Сазавский и Прокопий Устюжский. К одной параллели 
в исторической повествовательной литературе“, in: ТОДРЛ LVII (2006), s. 161–165. Závěry, 
s nimiž jsme se seznámili již dříve v diskusi s autorkou a jež vyšly bohužel již posmrtně, se nám 
ovšem nezdají opodstatněné.
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Rostovský († 1474), Georgij Šenkurský (15. století), Lavrentij Kalužský († 1515), 
Vasilij Moskevský (Blažený, † 1552), Nikolaj Salos (Pskovský, † 1576), Ioann (Vlasatý) 
Rostovský († 1580), Simon Jurjevecký († 1584), Ioann Moskevský († 1589), Kiprian 
Suzdalský († 1622), Prokopij Vjatský († 1628), Maxim Totěmský († 1650), Ondřej 
Totěmský († 1673).74)

Ve druhé polovině 17. století došlo na Rusi k úpadku statutu svatosti jurodivých. 
Na moskevských místních sněmech z let 1666–1667 pak byly některé druhy 
nestandardního chování výslovně zakázány a soudobí jurodiví označováni za „ 
 “75), kteří jurodivost pouze simulují (většinou ze zištných důvodů). Došlo 
tak sice k metamorfóze jurodivosti76), nicméně nezmizela z ruské kultury zcela. 

1. 1. 3 Specifika církevní slovanštiny a hagiografického žánru aneb proč právě 
životy  svatých?

Staroslověnština byla svými zakladateli, sv. Konstantinem-Cyrilem a Metodějem, obdobně 
jako zakladateli jiných knižních jazyků právě christianizovaných národů (Arménů, 
Gruzínů, kavkazských Albánců, Gótů aj.), hned od počátku chápána jako jazyk, který 
má novým způsobem pojednávat o nových věcech, tj. přibližovat pohanským národům 
pravdu evangelia.77)    

Církevní slovanština si po staletí zachovala jak rysy „vysokého“ stylu, tak lexikální 
zásobu, odrážející právě tento základ. Církevněslovanské písemnictví tak v sobě nejplněji 
odráží tu rovinu kultury, jež na Rus přešla prostřednictvím byzantské kultury společně 
s křesťanstvím.78) V širším kontextu se jedná o celý komplex – na principech křesťanství 

74) ТАиСиЯ МонАХинЯ (кАрцевА Т. г.), Русские святые. 1000 лет русской святости, cit. d.,  
s. 711–725.

75) Деяния московских соборов 1666 и 1667 годов, Мoskva 1893, l. 27.
76) Více viz Řoutil m., „Метаморфозы «кода юродства» в русской культуре второй половины 

XVII века…“, cit. d., s. 245–246.
77) Uveďme zde známá slova samotného „prvoučitele“ slovanských etnik sv. Cyrila, jež pronesl na 

adresu zastánců „trojjazyčné hereze“: „Zdaž nepadá déšť od Boha na každého stejně? Nebo slunce 
také nesvítí na všechny? Nedýcháme na vzduchu všichni stejně? Jak se tedy vy nestydíte připomínat 
jen tři jazyky a chcete, aby všechny ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché? Povězte mi, 
pokládáte Boha za bezmocného, jako by to nemohl dát, či za závistivého, jako by nechtěl? My přece 
známe mnoho národů, kteří mají své knihy a vzdávají Bohu slávu každý den svým jazykem. Jsou to, 
jak známo, tito: Arméni, Peršané, Abasgové, Ibeři, Sugdové, Góti, Avaři, Tursi, Chazaři, Egypťané, 
Arabové, Syřané a mnozí jiní.“ – „Život sv. Konstantina-Cyrila“, in: vašica j., Literární památky 
epochy velkomoravské 863–885, Praha 1996, s. 251–252.

78) Ačkoliv by se mohlo zdát, že v chápání povahy translace byzantské (řecké) kultury na Rus již 
nemůže dojít k větším posunům, opak je pravdou, viz např. polemiku okolo závěrů, k nimž došel ve 
své stati V. Živov: „Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси“, in: Живов 
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založených – představ o uspořádání světa, místa člověka v něm, konečnosti dějin, spásy 
jedince aj.79) Na jazykové bázi se pak jedná o fundamentální přerod, proměnu, redefinování 
a zavedení celých dříve neznámých kulturních vrstev.80) Za terminologickou vyspělost 
v oblasti teologie, filosofie či obecně kultury vděčí současná ruština často právě církevní 
slovanštině. 

Již V. V. Vinogradov si všiml, jak důležitou roli hraje pro žánrové ozvláštnění 
hagiografické literatury jazyk, jímž je napsána, totiž církevní slovanština. Tento styl 
je podle něj cele založen na vnitřních zákonitostech jazyka a konkrétních knižních 
obratech, jež jsou mu vlastní. Prostředky, kterých využívá, pak dovolují zobrazit děj  
i osobu s jejími vnitřními prožitky v souladu s charakterem užívaného jazyka. Abychom 
těmto textům porozuměli: „Je důležité analyzovat variace a druhy tohoto stylu v průběhu 
dějin“.81) Je. M. Vereščagin vydělil jedenáct bodů (ve třech skupinách: a) podle původu, 
b) podle panchronických charakteristik, c) podle historických charakteristik), jež tento 
„obecný jazyk civilizace pravoslavného Slovanstva“ charakterizují, a zvláště zdůrazňuje 
jeho kontinuitu do dnešních dnů.82)

Podle B. A. Uspenského byla církevní slovanština vnímána svou funkcí nejen jako 
rovnoprávná řečtině, nýbrž také jako ekvivalentní svou strukturou.83) Autorský výběr mezi 
užitím církevní slovanštiny nebo staroruštiny závisel rovněž na předpokládané úrovni 
sdělované skutečnosti: zda šlo o skutečnost reálnou, tj. realitu vyššího řádu, nebo realitu 
empiricky pozorovanou, tedy mezi objektivním věděním a subjektivním názorem. Pokud 

в. М., Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. Язык. Семиотика. 
Культура, Moskva 2002, s. 73–115.

79) Poznamenejme, že v době christianizace Rusi již bylo křesťanství „vysoce rozvinutou  
a životaschopnou tradicí, jež se ke konci prvního tisíciletí své existence vyznačovala takovou 
celistvostí a uzavřeností, úrovní vzájemné ,uzpůsobenostiʻ symbolických struktur, které do 
ní vstupovaly, že v každém fragmentu obsahu byl ve zhuštěné podobě obsažen veškerý celek.“ 
– averincev s. s., „K objasnění smyslu nápisu nad konchou centrální apsidy chrámu sv. Sofie 
v Kyjevě“, in: Ikona v ruském myšlení 20. století. Sborník statí a studií, Lášek J. B., Luptáková M., 
Řoutil M. (eds.), přel. M. Řoutil, Červený Kostelec 2011, s. 353.

80) Aktuální badatelskou výzvou posledních desetiletí je především odhalování dříve spíše 
opomíjených vlivů na vývoj církevní slovanštiny a staroruské literatury jako celku, konkrétně mj. 
textů starozákonních (hebrejských). 

81) виногрАдов в. в., О языке художественной литературы, Moskva 1959, s. 117. 
82) верещАгин е. М., История возникновения древнего общеславянского литературного языка. 

Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников, Moskva 1997, s. 298.
83) уСпенСкий Б. А., Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX) вв., 

Moskva 1994, s. 18. Existenci dvou paralelních jazyků ve středověké Rusi, tj. literární církevní 
slovanštiny a hovorové (samozřejmě též zafixované v literárních památkách, „nejautentičtěji“ 
snad na novgorodských březových kůrách) staroruštiny Uspenskij nazývá – až do období druhého 
jihoslovanského vlivu – „diglosií“, v dalších stoletích pak „dvojjazyčností“, viz tamtéž, s. 9–53, 
resp. 54–114.   
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autorská intence odpovídala sdělení objektivní, tedy sakrální skutečnosti, užil církevní 
slovanštiny.84) 

V roce 1964 zformulovala přední ruská medievistka V. P. Adrianová-Peretcová 
výzvy, s nimiž se budou muset vyrovnat další badatelé v oblasti dějin a teorie staroruského 
písemnictví, aby došlo k pokud možno co nejširšímu chápání specifik „hagiografického 
stylu“. Za jeden z nejdůležitějších považovala shromažďování poznatků o těch prvcích 
„náboženských žánrů“, které mohou pomoci v objasnění vzrůstu samotné literární akribie, 
ale také „probouzeli zájem o proniknutí do vnitřního světa člověka“.85) Zdůrazňovala 
také didaktickou roli hagiografické literatury: 

„Bylo by ahistorické myslet si, že veškerá tato literatura měla pro staroruského 
čtenáře pouze úzce církevní význam. Obraceli se k ní zdaleka nejen ve spojitosti 
s kultem: pomáhala řešit otázky osobní i společenské morálky, učila vyznat se 
v psychologii vlastní i ostatních, přemýšlet o motivech, myšlenkách, které stály za 
lidským chováním, vychovávala umělecký vkus“86) 

(Pedagogický charakter hagiografickému žánru přiznává i jinak dobově tendenční 
učebnice staroruské literatury N. K. Gudzije, podle něj se jednalo o literaturu „jejímž 
prostřednictvím se církev snažila předat svému stádci vzory praktického použití 
abstraktních křesťanských zásad“ [kurz. M. Ř.] a hagiograf se především snažil „vytvořit 
takovou podobu světce, která by odpovídala již definované představě o ideálním církevním 
hrdinovi“).87) 
 Podle poznatků D. S. Lichačova existovalo v literatuře staré Rusi na 100 názvů 
žánrů a složité strukturální vztahy mezi nimi představují její specifický rys.88) Lichačov 
rozlišoval žánry-suverény a žánry-vazaly a nabádal k opatrnosti při vytváření konkrétních 
žánrových schémat.89) Hagiografický žánr jakož i ostatní žánry se podle něj dále člení.90) 
Není pochyb, že hagiografie spadají v této koncepci do kategorie žánrů-suverénů.

* * *

84) уСпенСкий Б. А., Краткий очерк истории русского литературного языка…, cit. d., s. 48.
85) АдриАновА-переТц в. п., „Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси“, in: 

ТОДРЛ XX (1964), s. 43.
86) Tamtéž, s. 42.
87) гудзий н. к., История древней русской литературы, Moskva 19594, s. 30–31.
88) лиХАчев д. С., Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение, Sankt-

Peterburg 2001, s. 324.
89) Tamtéž, s. 322n.
90) lichačov D. s., Člověk v literatuře staré Rusi, přel. S. Mathauserová, Praha 1974, s. 136–139.
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Ze všech literárních žánrů středověké Rusi to byly právě životy svatých, jež byly ve 
středověku nejvíce čteny a opisovány. Oblibu neztratily, jak o tom svědčí mj. časté 
reedice Minejí pro čtení Dimitrije Rostovského, ani v následujících staletích.91) Měly 
tak určující vliv na myšlení, chování a hodnotové ukotvení obyvatel středověké Rusi  
a nezanedbatelnou roli sehrály také v kulturním a duchovním milieu novodobého Ruska. 

Výběr analyzovaného korpusu textů pro tuto práci se neřídil náhodou, nýbrž 
vycházel z přesvědčení, které pregnantně formuloval B. I. Berman: 

„Nehledě na pozdější datum sestavení tohoto svodu (18. století) by se měly právě 
Mineje pro čtení Dimitrije Rostovského stát (s doplněním o kanonickou podobu 
tištěného Prologu) základním pramenem pro studium pravoslavné hagiografie jako 
celku. Hovoří pro to, ačkoliv to může vyznít podivně, právě jejich pozdější původ: 
dodává Dimitrijově dílu charakter souhrnu celého vývoje hagiografie a s tím 
spojenou úplnost a univerzalitu. Je zde přítomna jak ruská tradice, tak byzantská 
klasika, převzatá z díla Symeona Metafrasta; v této podobě také přešla k pozdějším 
ruským čtenářům…“92)

Výpovědní hodnota těchto textů a jejich dosud poměrně skrovné probádání tak 
pro nás byly v této práci rozhodující pobídkou.

1.	2	dimitrij	roStovSký	–	život	A	dílo

Ruské církevněslovanské literatuře přelomu 17.–18. století se dlouho nedostávalo 
zájmu, jenž jí právem náleží. I když patří dílo metropolity rostovského Dimitrije 
k nejprobádanějším, dodnes nebylo vydáno v úplnosti, což zcela jistě nesvědčí  
o mimořádné oblibě a vlivu, jenž si uchovalo do dnešní doby.  

91) Srov. slova F. M. Dostojevského z Deníku spisovatele: „… po celé ruské zemi je neobvykle 
rozšířena znalost Minejí pro čtení (…) existuje nezvykle mnoho vypravěčů a vypravěček životů 
svatých“, in: доСТоевСкий ф. М., Полное собрание сочинений в 30-ти томах, sv. 25, Leningrad 
1983, s. 214–215. 

92) БерМАн Б. и., „Читатель жития. Агиографический канон русского средневековья и традиция 
его восприятия“, in: Художественный язык средневековья, Кaрпушин В. А. (ed.), Moskva 
1982, s. 182 (pozn. 4). 
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1. 2. 1 Život

Metropolita rostovský Dimitrij (vl. jménem Daniil Savvič [Savič] Tuptalo, 1651–1709) 
byl nejen významným církevním hierarchou, ale rovněž jedním z nejplodnějších autorů 
ruské literatury „přelomové epochy“93), tj. konce 17. a počátku 18. století.94)

Po studiích na Kyjevsko-mohylanské akademii (1662–1665) odešel do Kirillova 
kláštera, v němž byl roku 1668 postřižen na mnicha. Následně působil (většinou v hodnosti 
igumena) v několika jihoruských klášterech (Gustinském, Novodvorském, Sluckém, 
Kopickém). V roce 1684 odešel na pozvání archimandrity Varlaama (Jasinského, 1627–1707), 
pozdějšího metropolity kyjevského, do Kyjevsko-pečerského kláštera. Kromě kazatelské 
činnosti se právě zde začal věnovat sepisování a uspořádávání hagiografií; v Kyjevě se také 
seznámil s dalším významným hierarchou, Stěfanem Javorským (1658–1722), budoucím 
metropolitou rjazaňským a muromským.95) V letech 1686–1692 zastával post igumena 
Baturinského kláštera, kterého se však následně vzdal, aby se mohl zcela věnovat práci nad 
hagiografiemi.96) V roce 1693 se vrátil do Kyjevsko-pečerského kláštera, kde dohlížel nad 
vydáním druhého svazku svého sborníku životů a pokračoval v práci nad svazky dalšími. 
V následujících letech byl opět zvolen igumenem několika klášterů (Gluchovského, 
Kirillovského, Jeleckého aj.). V roce 1701 byl carem Petrem I. určen za metropolitu 
sibiřského a tobolského (úřadu se však ze zdravotních důvodů neujal). Následujícího roku 
pak byl vysvěcen na biskupa a jmenován metropolitou rostovským a jaroslavským. Ačkoliv 

93) K charakteru epochy viz mj.: чернАЯ л. А., Русская культура переходного периода от 
средневековья к новому времени. Философско-антропологический анализ русской культуры 
XVII–первой трети XVIII века, Moskva 1999.

94) K biografii Dimitrije Rostovského viz dosud nepřekonanou monografii: ШлЯпкин и. А., 
Святитель Димитрий Ростовский и его время (1651–1709), Sankt-Peterburg 1891 (částečně 
čerpá ze starší práce: виССАрион (нечАев), Святый Димитрий, митрополит Ростовский, 
Мoskva 1849, reprint Moskva 1910); viz též: горСкий А., Св. Димитрий, митрополит 
Ростовский, Moskva 1849; поСелЯнин е., „Св. Димитрий, митрополит Ростовский и его 
просветительская деятельность“, in: Русская Церковь и русские подвижники XVIII века, 
Sankt-Peterburg 1905, s. 24–47; ТиТов ф. и., „Св. Димитрий, митрополит Ростовский, бывший 
ученик Киевской духовной Академии“, in: Труды Киевской духовной академии III (1909), s. 
173–239; верТеловСкий А., Святой Димитрий, митрополит Ростовский и его творения, 
Charkov 1910; попов М. С., Святитель Димитрий Ростовский и его труды, Мoskva 1910; 
Dąbrowski ks. r., Dimitr Rostowski jako obrońca prawd wiary nieuznawanych dziś przez 
prawosławie, Warszawa 1936; bernDt m., Die Predigt Dimitrij Tuptalos: Studien zur ukrainischen 
und russischen Barockpredigt, Frankfurt am Main – Bonn 1975; ЯнковСкА л. А., Литературно-
богословское наследие святителя Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки 
XVI–XVII вв., Moskva 1994 aj.

95) Dimitrij Rostovský i Stěfan Javorský patřili do širší skupiny ruských básníků-syllabistů druhé 
poloviny 17. století, již se vzájemně znali a přátelili se (dále k nim lze zařadit např. Simeona Polockého, 
Silvestra Medveděva, Kariona Istomina, Mardarije Chonikova či Tichona Makarjevského), viz 
МАТХАузеровА С., Древнерусские теории искусства слова, Praha 1976, s. 62.    

96) ШлЯпкин и. А., Святитель Димитрий Ростовский..., cit. d., s. 246–247.
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se angažoval především v Rostově – založil zde mj. po vzoru jezuitských kolejí místní 
„školu gramatiky“97) – pobýval také Moskvě, kde udržoval styky s místní intelektuální elitou 
(mj. mnichem Čudovského kláštera Karionem Istominem, † 1718? a tiskařem Feodorem 
Polikarpovem, † 1731 – oba byly žáky bratrů I. a S. Lichudisových) a snažil se získat,  
i když často bezúspěšně, prostředky pro své vzdělávací aktivity v Kyjevě.98) Až do konce 
života se angažoval také v dobových vnitrocírkevních sporech.99)

1. 2. 2 Dílo

Podle některých odborníků byl Dimitrij Rostovský vůbec nejplodnějším a nejčtenějším 
autorem, jenž kdy psal církevní slovanštinou (nejen ruské redakce).100) Záhy po svém 
vydání se spisy autora dostaly (přes Bukovinu) na Athos, své stoupence si získaly  
i v Bulharsku, Srbsku a Rumunsku.

V rozsáhlém díle Dimitrije Rostovského je zastoupena většina literárních žánrů, 
jež patřily do vzdělanostní výbavy církevního autora přelomu 17.–18. století: od prací 
hagiografických (o nichž níže), přes homiletiku, díla poetická, historická, polemická, až 
po jedny z prvních dramatických skladeb s rysy barokní poetiky ve východoslovanském 
kulturním okruhu. Teprve nedávno začalo fundamentální studium jeho rozsáhlé epistolární 
tvorby.101)

Literární ani informativní hodnotu dodnes neztratily kromě sbírek kázání, jež jsou 
dostupné v různých edicích102), ani knihy Келейный летописец (mravoučné pojednání 

97) Tamtéž, s. 327–353.
98) Живов в., Из церковной истории времен Петра Великого. Исследования и материалы, 

Moskva 2004, s. 43.
99) Nešlo přitom pouze o spory tzv. latinizujících (tj. Silvestra Medveděva, Simeona Polockého aj.) s tzv. 

grekofily (mj. Jepifanijem Slaviněckým) nebo staromoskevskou stranou (protopopem Avvakumem 
a rodícím se staroobřadním hnutím), nýbrž také o již „tradiční“ rivalitu maloruské a velkoruské 
církve, změnu jurisdikce a obsazování jednotlivých míst v církevní hierarchii viz mj. виССАрион 
(нечАев), Святый Димитрий…, cit. d., s. 19n); podrobněji ШлЯпкин и. А., Святитель Димитрий 
Ростовский..., cit. d., s. 267n. Ke „grekofilské straně“, řeckému vlivu na ruské myšlení konce  
17. století a pokusům o zakládání řecko-slovanských škol v 30.–60. letech v Moskvě před vznikem 
Slovansko-řecko-latinské akademie viz nejnověji фонкич Б. л., Греко-славянские школы в Москве 
в XVII веке, Moskva 2009, s. 11–85; k rivalitě Kyjeva a Moskvy v církevních otázkách na konci  
17. století viz лурье в. М., Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории 
русской православной традиции между XV и XX веками, Moskva 2009, s. 173–233.

100) круМинг А. А., „Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, in: 
Филевские чтения 9 (1994), s. 5.

101) федоТовА М. А., Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. Исследование и тексты, 
Moskva 2005, s. 10.

102) Viz Сочинения святителя Димитрия, митрополита Ростовского, sv. I–V, Moskva 1857; 
Сочинения святителя Димитрия, митрополита Ростовского, sv. I–V, Kyjev 1895–1905 aj.
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historického charakteru, v němž je podán výklad biblických událostí a jejich komparace 
s dějinami obecnými103)) či Розыск о раскольнической брынской вере (polemické dílo 
proti učení rostovských staroobřadníků).104) 

Životním dílem Dimitrije Rostovského se staly Mineje pro čtení, na nichž pracoval 
více než dvacet let – od roku 1684 do roku 1705.

1. 2. 3 Mineje pro čtení 

Dvanáct „  “ Dimitrije Rostovského, jež vešly do širšího povědomí 
veřejnosti a ruské literatury pod názvem Mineje pro čtení105), představuje rozsahem největší 
nebohoslužebný tisk cyrilského ruského písemnictví vůbec. Tento svod životů svatých 
se rovněž stal vyvrcholením předchozí středověké a raně novověké ruské hagiografické 
literatury.106)  

1. 2. 3. 1 Vznik díla
Podle slov metropolity kyjevského a archimandrity Kyjevsko-pečerské lávry Varlaama 
(Jasinského, 1627–1707), jenž vydání Minejí inicioval (nehledě na výhrady patriarchy 
moskevského Ioakima, [Savjolova, 1621–1690]107)), sám na nich spolupracoval a napsal 
rovněž k prvnímu svazku úvodní slovo, přistoupil Dimitrij Rostovský k práci nad 
minejemi „   “. Pokračoval tak v práci, již započal 
„         “ metropolita kyjevský  
a archimandrita kyjevsko-pečerský Petr Mohyla (1596 [1597]–1647) a ve společném díle 
„  “108) archimandrita Innokentij (Gizel, vl. jménem Innozenz Giesel, 
1600–1683). 

103) Летопись... сказующая вкратце деяния от начала миробытия до Рождества Христова… 
с присовокуплением Келейной летописи,  Мoskva 1784 (poslední reedice: Moskva 2000). 

104) Celý název: Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их, о делах их и изъявление, 
яко вера их неправа, учение их душевредно и дела их небогоугодны, Мoskva 1745.

105)  V předkládané práci budeme – v souladu se zavedeným územ v odborné literatuře – užívat pro 
toto čtyřsvazkové dílo zjednodušeného názvu Четьи-Минеи (zkratka ЧМ).  

106) Dimitrij Rostovský sestavil rovněž kratší, jednosvazkovou podobu Minejí, jež měla uspokojit 
masového čtenáře, zůstala však v rukopise, viz: Мартиролог, или мученикословие, жития святых 
по месяцех и числах вкратце собранныя, в себе содержащее. В обители всемилостивого 
Спаса Новгородка Северского новонаписанное в лето 1700.

107) ШлЯпкин и. А., Святитель Димитрий Ростовский..., cit. d., s. 181–182, 190–194 aj.
108) „   “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (1). Pro větší přehlednost jsme v této 

práci zavedli následující pravidlo: pokud neuvádíme u konkrétní citace (citací) z pramene odkaz na 
stranu (případně list), nachází se vždy na stejném místě, jako poslední uvedený odkaz.  
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Jak již bylo řečeno, na Minejích pro čtení pracoval Dimitrij Rostovský více 
než dvacet let. Postupně byly vydány „“ v Kyjevsko-pečerské lávře ve čtyřech 
svazcích, vždy po třech měsících ve svazku („    “109)): 1. svazek 
(září – říjen – listopad) v Kyjevě roku 1689; 2. svazek (prosinec – leden – únor) tamtéž, 
roku 1695; 3. svazek (březen – duben – květen) tamtéž roku 1700 a 4. svazek (červen – 
červenec – srpen) tamtéž roku 1705.110) 

V následujících desetiletích pak byly Mineje několikrát reeditovány – nejprve 
svazek č. 1 roku 1702 v tiskárně mohylevského Bratrstva Zjevení Páně (zřejmě bez 
vědomí sestavitele); poté sv. 1–3 v letech 1711–1716, sv. 4 roku 1718 (nedochoval se) 
v Kyjevsko-pečerské lávře; všechny svazky roku 1759 v moskevské Synodální tiskárně 
(vydání připravili a redakčně upravili rektor novgorodského teologického semináře, 
archimandrita Ioasaf [Mitkevič, 1724–1763] a hierodiákon a později rektor – v letech 
1745–1756 – petrohradského teologického semináře Nikodim [Pučenkov]); v roce 1764 
pak celý komplet – v „moskevské“ redakci z roku 1759 – opět v tiskárně Kyjevsko-
pečerské lávry.111)  Tato poslední redakce se v 18.–19. století stala „standardní“ a byla 
následně několikrát reeditována v moskevských a kyjevských církevních tiskárnách.112) 
Mineje vyšly také v Moldávii (v letech 1807–1815, v rumunštině, cyrilicí) a částečně  
i v Bulharsku (v letech 1899–1922, v bulharštině).113)

V naší práci vycházíme z kyjevského vydání roku 1764. 
Ačkoliv ke kompletnímu překladu díla do ruštiny nedošlo do dnešních dnů, 

existuje řada výborů a přepracování Minejí.114) Na počátku 20. století inicioval možajský 

109) Tamtéž, l.  (2).  
110) Liturgický rok začíná v pravoslavné církvi 1. září.
111) K povaze redaktorských zásahů do tohoto vydání viz круМинг А. А., „Четьи-Минеи  

св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, cit. d., s. 34–39.  
112) Následná synodální vydání: čtvrté – 1767, páté – 1782, šesté – 1789, sedmé – 1796, osmé – 1805, 

deváté – 1815, desáté – 1829, jedenácté – 1835, dvanácté – 1840, třinácté – 1852, čtrnácté – 1859, 
patnácté – 1880 (všechny byly vydány ve čtyřech svazcích); od 19. století vycházela v Moskvě  
i vydání dvanáctisvazková (po jednotlivých měsících): první – 1837, druhé – 1845, třetí – 1852, 
čtvrté – 1856, páté – 1864, šesté – 1875, sedmé 1888–1889, osmé – 1897–1898; vydání v Kyjevě 
bylo méně – v letech 1764, 1827, 1859, 1868–1870, 1877 – 1881, 1902–1904,  круМинг А. А., 
„Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, cit. d., s. 38.  

113) круМинг А. А., „Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, cit. d.,  
s. 41.

114) Viz mj. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых 
подвижниках благочестия, местно чтимых, Sankt-Peterburg 1836, 18622; Жития святых 
российской церкви, также Иверских и Славянских, Sankt-Peterburg 1847; филАреТ, АрХиеп., 
Русские святые чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни, Moskva 1861–
1864; МурАвьев А. н., Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству 
Четьих-Миней, 1860–1868 ; проТопопов д. и., Жития святых, чтимых Православной 
Российской Церковью, а также чтимых Греческой Церковью, южно-славянских, грузинских 
и местно чтимых в России, Moskva 1890 aj.
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biskup Parfenij (Levickij, 1858–1922) práce nad nejrozsáhlejším přepracováním Minejí 
pro čtení a jejich vydáním v ruštině, odbornou redakci řídil V. O. Ključevskij.115) Právě 
v této podobě je dílo i dnes nejčastěji vydáváno.

V poslední vůli si Dimitrij Rostovský vymínil, aby byl koncept Minejí pro čtení 
společně s dalšími vybranými díly uložen do jeho hrobu: zamýšlel jimi „ospravedlnit“ 
svůj život na onom světě.116) 

1. 2. 3. 2 Obsah díla
Čtyři objemné svazky Minejí pro čtení obsahují celkem 664 životů svatých, jež lze rozdělit 
do čtyř skupin: 1) 24 hagiografie starozákonních světců; 2) 571 hagiografií světců raně 
křesťanských; 3) 65 hagiografií světců ruských; 4) 4 životy světců jihoslovanských. 
V knihách se nachází též 67 textů didakticko-mravoučného zaměření: 22 slova věnovaná 
významu a tradicím spojeným s hlavními křesťanskými svátky, 22 vyprávění o různých 
pro církev významných událostech a zázračných projevech Božího úradku s lidmi,  
6 synaxářů (výčtů historických zpráv o církevním svátku či světci) a 7 mravoučných 
příběhů převzatých ze druhé části Prologu.117)

Poměrně složitou otázkou zůstává, z jakých originálů a překladů a z jakých redakcí 
či opisů byly jednotlivé životy do Minejí přejaty. A to přesto, že se lze někdy o pramenech 
a způsobu jejich výběru či přepracování dovědět i od samotného Dimitrije Rostovského. 
V prvním i druhém svazku jsou v úvodu vyjmenováni „   
“, z nichž je dotyčný svazek sestaven.118) Oba soupisy obsahují celkem 
65 autorů, z nichž je většina totožných. Dimitrij Rostovský dále samozřejmě využíval  
i „   “, mj. „        
           
            
-         “.119) 

115) Жития Святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия 
Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых, 
Moskva 1903–1911.

116) pančenko a. m., „Petr I. a idea slovanství“, in: Metamorfózy ruské kultury…, cit. d., s. 222.
117) дерЖАвин А., Радуют верных сердца. Четьи-Минеи Димитрия Ростовского как 

церковно-исторический и литературный памятник, sv. I a II, Moskva 2006, resp. 2008,  
sv. II, s. 7–8.

118) Tento přístup ostatně vyzdvihl již kyjevsko-pečerský archimandrita Valaam: „…    
         “, „  
…“, cit. d., l.  (2).  

119) Tamtéž, l.  (5). Ve druhém svazku autor do variace na text ze svazku prvního přidal také knihu 
, tedy církevněslovanský překlad knihy Luh duchovní (též Duchovní louka či Sinajské 
paterikon) byzantského autora Ioanna Moscha († 622), jenž vyšel v Kyjevě v roce 1628 (některé 
zde umístěné texty využíváme také při rozboru jednotlivých singulárních taktik, viz níže).
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Na některé zdroje daných děl sestavitel rovněž upozorňuje na okrajích konkrétního listu 
v knize.

Dimitrij Rostovský obvykle umisťoval na konci každého dne nejen „“ 
(tedy kalendář se jmény světců a svátků, které připadají na konkrétní den120), nicméně 
v knize se jim nedostalo místa vlastní hagiografií121)), nýbrž také vlastní ediční poznámky. 
Tyto autorské záznamy vypovídají o charakteru textologické práce nad sborníkem 
a představují rovněž cenný materiál pro současná textologická bádání nad vznikem Minejí 
pro čtení.

O první systematický pokus definovat prameny, jichž Dimitrij Rostovský využíval, 
se pokusil již v polovině 19. století V. Něčajev.122) Fundamentálnímu studiu s dosud 
nepřekonanými výsledky podrobil v 70. letech 20. století celé dílo A. Děržavin.123) 
Samotnému procesu vzniku a vydávání Minejí od konce 17. do 20. století se věnoval  
A. A. Kruming.124) 

Dimitrij Rostovský však pracoval s podstatně širší pramennou základnou, než 
v knihách uvádí. Je zcela nepochybné, že za osnovu vzal, jak je to u minejí tohoto 
typu zvykem, Menologion byzantského hagiografa druhé poloviny 10. století Symeona 
Metafrasta (též Logotheta).125) Zahrnul do nich různorodá díla, a to jak v latině (za 
nejvyšší autoritu považoval bollandistická Acta Sanctorum126) a sedmisvazkové dílo 

120) Mesjaceslovy se na Rusi ujaly již v 11. století a byly součástí různých knih, mj. evangeliářů, viz 
např. лоСевА о. в., „Периодизация древнерусских месяцесловов ХI–XIV в.“, in: Древняя Русь 
4 (2001), s. 15–36. Základní informace o vzniku, druzích a variantách mesjaceslovů na křesťanském 
pravoslavném Východě viz v dnes již klasické publikaci arcibiskupa Sergije (Spasského, 1830–1904): 
СпАССкий С., архиеп., Полный месяцеслов Востока, sv. I: Восточная агиология, sv. II: Святой 
Восток, Moskva 1875–1876; druhé, přepracované a dnes „normativní“ vydání vyšlo ve Vladimiru 
roku 1901 (z něho rovněž citujeme), s. 8–39.

121) Zatímco v prvních zpracovaných měsících se jednalo spíše o soupisy jmen, při práci nad dalšími 
svazky byly ke jménům doplňovány biografické údaje, případně krátký výčet života a skutků světce, 
vznikaly tak tzv. святцы с летописью, viz дерЖАвин А., Радуют верных сердца. Четьи-Минеи 
Димитрия Ростовского…, cit. d., sv. II, s. 8.

122) виССАрион (нечАев), Святый Димитрий…, cit. d., s. 129n.
123) дерЖАвин А., Радуют верных сердца. Четьи-Минеи Димитрия Ростовского..., cit. d. 

(původní vydání částí textu: дерЖАвин А., „Четьи-Минеи Димитрия Ростовского как церковно-
исторический и литературный памятник“, in: Богословские труды 15 (1976), s. 61–145; 16 
(1976), s. 46–141). 

124) круМинг А. А., „Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, cit. d.,  
s. 5–52.

125) Vydání viz in: Patrologiae cursus copmletus. Series Graeca, Migne J. P. (ed.), Paris 1857–1866 
(sv. 114–116).

126) Acta Sanctorum (…) Quae (…) college, digessit, Notis illustrauit Ioannes Bollandvs Societas 
Iesv Theologvs, (et alii), Januarius, t. 1–2, Antverpiae 1643; Februarius, t. 1–3, Antverpiae 1658; 
Martius, t. 1–3 – Antverpiae 1668; Aprilis, t. 1–3, Antverpiae 1675; Majus, t. 1–7, Antverpiae 1680 
(t. 1–3), 1685 (t. 4–6), 1688 (t. 6–7). Toto vydání dle přípisu Dimitrije Rostovského mu zakoupil  
a daroval sám hetman Ivan Mazepa, viz круМинг А. А., „Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: 
очерк истории издания“, cit. d., s. 43.
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kartuziánského hagiografa Laurentia Suria De Probatis Sanctorum Historiis127)) a polštině 
(Żywoty Świętych jezuity Petra Skargy128)). Pokud jde o církevněslovanské prameny, měl 
k dispozici uspenskou redakci Velikých minejí pro čtení metropolity Makarije, Kyjevsko- 
-pečerské paterikon (vydání z let 1661 a 1678) a dvousvazkový Prolog (páté kompletní 
moskevské vydání z roku 1685) aj. 

V případě Minejí pro čtení, tedy textů z hlediska textologicky-chronologického 
poměrně pozdních, podobu sborníku významně ovlivnil sám sestavitel, jenž nejen 
vybíral z jednotlivých předchozích vydání, nýbrž také jednotlivé životy komparoval 
(v ideálních podmínkách s originálem či jeho vědeckou edicí) a vybral nejvhodnější  
(tj. z jeho hlediska nejautentičtější) text. Podle A. A. Kruminga však Dimitrij Rostovský 
nebyl pouhým sestavitelem či redaktorem, nýbrž autorem Minejí jako celku i většiny do 
nich zařazených textů.129)

127) surius laurentius, carthusianus, De Probatis Sanctorum Historiis, t. 1– 7, Coloniae Agrippinae 
1576–1586.

128) Viz чивАрди А. „Влияние Żywotów Świętych на Четьи-Минеи: краткий обзор вопроса  
в научной литературе (1849–1994 гг.)“, in: Герменевтика древнерусской литературы,  
вып. 11, отв. ред. М. Ю. Люстров, Moskva 2004, s. 380–392.

129) круМинг А. А., „Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского: очерк истории издания“, cit. d., s. 
7.
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kAPitolA	2.	Řečově-komunikAční	tAktiky. SingulAritA

2.	1	Řečově-komunikAční tAktiky

Problematika ŘK taktik patří do širšího kontextu mezikulturních komunikačních teorií, 
jejichž studium se jak ve světě, tak v Rusku intenzivně rozvíjí nejpozději od 60. let  
20. století. Proto se nyní zastavíme – ovšem jen krátce a v míře potřebné k objasnění 
kontextu, do něhož koncepce singulárních ŘK taktik vstupuje – u vybraných filologických 
či šířeji lingvo-kulturovědných směrů (nejedná se tedy o vyčerpávající výčet současných 
trendů bádání a jejich vztahu k ŘK taktikám). 

2. 1. 1 Vnější metodologický rámec

Ačkoliv je koncepce ŘK taktik v pojetí Vereščagina a Kostomarova sama o sobě do 
jisté míry novátorská, nevznikla přirozeně bez vlivu ostatních badatelských trendů v této 
oblasti. 

Při zkoumání mezikulturních komunikačních interakcí na lingvistické úrovni 
došlo v posledních desetiletích v Rusku k výrazným posunům, specifikaci jednotlivých 
směrů bádání a jejich diverzifikaci. 

V popředí tohoto vývoje stál směr, jenž dostal název линвострановедение 
a k jehož největšímu rozkvětu došlo v 70.–90. letech minulého století130): vyjma 
zakladatelů oboru Je. M. Vereščagina a V. G. Kostomarova (o nich níže) zmiňme např. 
A. A. Braginovou131), N. V. Kulibinovou132) Ju. Je. Prochorova133), L. A. Šejmana či  

130) Viz mj. sborníky: Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка  
иностранцам, Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. (eds.), Moskva 1974; Лингвострановедение  
и текст, Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. (eds.), Moskva1987. O oblibě této nové metody 
svědčí i to, že pouze v letech 1976–1984 čítala bibliografie oboru na 416 položek (monografií,  
studií, statí, sborníků, slovníků, učebnic atd.), viz МолчАновСкий в. в., Теоретическая  
разработка и практическая реализация лингвострановедческого аспекта преподавания 
русского языка как иностранного (Аналитический обзор), Moskva 1985.

131) БрАгинА А. А., Лексика языка и культура страны. Изучение лексики  
в лингвострановедческом аспекте, Moskva 1986 (druhé vydání).

132) кулиБинА н. в., Методика работы над художественным текстом в аспекте 
лингвострановедения, Moskva 1987.

133) Viz mj. проХоров ю. е., Лингвострановедческое описание русской афористики в учебных 
целях, Moskva 1977; týž, Национальные социокультурные стереотипы речевого общения  
и их роль в обучении русскому языку иностранцев, Moskva 1997 aj. 
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G. D. Tomachina134). U nás se tomuto směru v praktické rovině věnuje již od 70. let 
V. Huňáček, jenž rovněž navrhl provizorní název oboru – „jazykově zaměřená 
zeměvěda“.135) Toto bádání se dále profilovalo do několika dalších směrů. Patří k nim 
především lingvo-kulturologická bádání (лингвокультурология) – z nejvýznamnějších 
současných autorů zmiňme alespoň V. N. Telijovou136), V. A. Maslovovou137),  
V. V. Vorobjova138) a M. A. Kuliniče139), etno-lingvistika (этнолингвистика)140) – dnešní 
badatelé: M. M. Kopylenko141), N. I. Tolstoj142), A. S. Gerd143); viz rovněž slovníky144) 
či sborníky z konferencí145). V širším pohledu do této kategorie bádání patří i dílo  
Ju. S. Stěpanova146), práce o jazykové podobě světa aj.147) Vývoj jednotlivých oborů 
bádání má přirozeně dynamický charakter a probíhá neustále.148)

Přes nevhodné politické milieu se ruské myšlení v této oblasti filologie vyvíjelo 
souběžně se světovými trendy – ve Spojených státech amerických mj. vznikla svérázná 
varianta lingvo-geografického bádání, jež dostala název kulturní gramotnost (cultural 

134) Viz mj. ТоМАХин г. д., Теоретические основы лингвострановедения (на материале 
лексических американизмов английского языка), Moskva 1984.

135) Viz huňáček v., Republika naša, Bratislava 1969; týž, Metodika tematické činnosti průvodce, 
Praha 1983, 1986; СССР – страна и культура, Jehlička M. [et al.] (eds.), Praha 1989. Srov. 
též Z tradic slovanské kultury v Čechách, Praha 1975; Sázava: památník staroslověnské kultury 
v Čechách, Bláhová E., Huňáček V., Reichertová K., Dvořáková V. (eds.), Praha 1988.  

136) Viz mj. ТелиЯ в. н., Русская фразеология: семантический, прагматический  
и лигвокультурологический аспекты, Moskva 1996; táž, „О методологических основаниях 
лингвокультурологии“, in: XI Международная конференция «Логика, методология, 
философия науки», Мoskva 1995. 

137) Viz mj. МАСловА в. А., Лингвокультурология, Moskva 2001.
138) вороБьев в. в., Культурологическая парадигма русского языка, Мoskva 1994; týž, 

Лингвокультурология, Мoskva 1997.
139) кулинич М. А., Лингвокультурология юмора (на материале английского языка), Samara 

1999.
140) Za základní literaturu tohoto směru lze považovat práce D. K. Zelenina, E. F. Karského,  

A. A. Šachmatova, A. N. Afanasjeva, A. I. Sobolevského, A. A. Potebni aj., na západě pak W. 
Humboldta, F. Boase, E. Sapira či B. L. Whorfa,  МАСловА в. А., Лингвокультурология, cit. d., 
s. 9–10.

141) копыленко М. М., Основы этнолингвистики, Almaty 1995.
142) Viz mj. ТолСТой н. и., Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии  

и этнолингвистике, Мoskva 1995.
143) герд А. С., Введение в этнолингвистику, Sankt-Peterburg 1999, 2001, 2005.
144) Этнолингвистический словарь славянских древностей, Мoskva 1984.
145) Этническое и языковое самосознание: Материалы конференции, Мoskva 1995.
146) Viz mj. СТепАнов ю. С., Язык и метод. К современной философии языка, Moskva 1998; týž, 

Константы: Словарь русской культуры, Moskva 1997, 2004 (aktualizovaná vydání).
147) Viz např. зАлизнЯк А. А., левонТинА и. Б., ШМелев А. д., Ключевые идеи русской языковой 

картины мира, Moskva 2005.
148) Je samozřejmé, že se rovněž termíny, jichž autoři pro definici svého oboru užívají, v průběhu 

vědecké práce vyvíjejí a mění (většinou dále rozvětvují a specifikují); řada podoborů má také 
smíšený charakter, kdy začlenění se do konkrétní „školy“ má spíše pomocný charakter. 
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literacy), za jejíž čelné představitele jsou považováni E. D. Hirsch Jr.149), J. F. Kett  
a J. Trefil150). 

I jen pouze stručný popis poválečného vývoje v oblasti filosofie jazyka ve 
světovém kontextu by vydal na samostatnou práci, proto zde na něj zcela rezignujeme  
a odkazujeme ke specializovaným publikacím, v nichž je tato oblast, na rozdíl od ruského 
prostředí, podrobně zpracována.151) Uveďme pouze, že myšlení Je. M. Vereščagina  
a V. G. Kostomarova inspirovaly názory filosofa J. L. Austina152), zejména jeho teorie 
řečového jednání, již dále rozvinul J. R. Searle153) a P. F. Strawson.154) Pochopení specifik 
dané kultury skrze její klíčová slova se úspěšně po desetiletí věnuje – obdobně jako 
Vereščagin a Kostomarov pro kulturu ruskou – kognitivní sémantička A. Wierzbicka.155) 
Některé singulární ŘK taktiky používané v konkrétních situacích (R. Rathmayr se věnovala 
především pragmatice „omluv“) mohou osvětlit i specifické rysy dané kultury.156) 

2. 1. 2 Řečově-komunikační taktiky jako metoda bádání

K výrazným osobnostem ruské lingvo-geografické školy patří již od počátku 70. let 
minulého století moskevští badatelé Je. M. Vereščagin a V. G. Kostomarov. Byli to právě 
oni, kdo jako první začal v Rusku užívat termínu лингвострановедение, a to již od  
roku 1971.157)

149) hiRsch e. D. JR, Cultural Literacy. What Every American Needs to Know, Boston 1987. K jeho 
způsobu myšlení viz bílek p. a., Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu, 
Brno 2003, s. 75–79.

150) Viz hirsch e. D. jr, kett j. f., trefil j., The Dictionary of Cultural Literacy. What Every 
American Needs to Know, Boston 1988, přepracované vydání: The New Dictionary of Cultural 
Literacy. What Every American Needs to Know, Boston 1988.

151) Pro širší rozhled srov. např. bílek p. a., Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému 
textu, cit. d. 

152) Viz např. austin j. l., Jak udělat něco slovy, přel. J. Pechar a kol., Praha 2000. Srov. верещАгин е. 
М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих концепции: лексического 
фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы, Moskva 2004, s. 520n.

153) searle j. r., Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 1969; týž, 
Expression and Meaning. Studies in Theory of Speech Acts, Cambridge 1979 aj.

154) Viz např. strawson p. f., „On Referring“, in: Logico-Linguistic Papers, London 1971, reprint 
Aldershot 2004, s. 1–20.  

155) Wierzbicka je nazývá „nedocenitelnými klíči“ (priceless clues), viz wierzbicka a., Understanding 
Cultures through Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese, New York 1997,  
s. 4; viz také táž, Cross-cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction, Berlin 1991,  
2003, aj. 

156) rathmayr r., Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der 
russischen Sprache und Kultur, Köln – Weimar – Wien 1996.

157) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Лингвистическая проблематика страноведения  
в преподавании русского языка иностранцам, Moskva 1971.
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V rámci svých publikací na toto téma158) též vypracovali koncepci, pro jejíž 
aplikaci využívají pojmy a fenomény nazvané lexikální okolí (лексический фон, ЛФон)  
a řečově-komunikační taktika (рече-поведенческие тактикa, РПТактика, česky dále 
zkr. ŘK taktika).159) Jako doplnění či lépe extralingvistické překročení těchto dvou jevů 
pak vytvořili a metodologicky ukotvili pojem logoepistémé, resp. sapientémé (viz níže).   

2. 1. 2. 1 Širší kontext
Nejen koncepci ŘK taktik (včetně singulárních), nýbrž veškerá svá filologická bádání Je. 
M. Vereščagin a V. G. Kostomarov vnímají jako pokračování toho směru bádání o jazyce, 
jež se soustředí na jeho obsahovou stránku. Kromě prací ruských (sovětských) filologů 
G. O. Vinokura160) a V. I. Abajeva, kteří chápali filologii jako vědu „o člověku“161), tedy 
povýtce antropocentrickou, považují rovněž za podnětné myšlenky W. von Humboldta, 
jenž vyzdvihoval poznávací, gnostickou funkci jazyka. K těm „hraničním“ či „přilehlým“ 
oborům, jichž je podle V. I. Abajeva nutno využívat při přechodu od popisného stadia 
jazykovědy k výkladovému, tj. antropologie, filosofie, psychologie, sociologie, 
dějiny (včetně archeologie), kulturologie, folkloristika a literární věda162), Vereščagin  
a Kostomarov ještě přidávají vědecké obory náboženského směru: teologii, biblistiku, 
hagiografii a hymnografii.163)

 Podle Vereščagina a Kostomarova má tato tradice, tj. pohled na jazyk jako na 
nezprostředkovanou myšlenkovou skutečnost, dávnou tradici – od Herakleita z Efezu  
a Filóna Alexandrijského164) až po F. Schleiermachera, zakladatele moderní hermeneutiky. 
Tyto autory podle nich spojuje přístup k jazyku jako k mechanismu, jenž vypovídá sám 
o sobě a „obsahuje v sobě vědění i zadání člověka: přijmout, pochopit a dekódovat 

158) Kromě desítek statí a studií z nichž některé níže využívám, viz především: верещАгин е. М., 
коСТоМАров в. г., Лингвострановедческая теория слова, Moskva 1980. 

159) N. D. Arutjunovová používá obdobného pojmu – řečově-komunikační akt (речеповеденческий 
акт), viz АруТюновА н. д., Язык и мир человека, Moskva 19982, s. 643–647.

160) винокур г. о., Введение в изучение филологических наук, Moskva 2000. 
161) Srov.: „Filologie a literární věda představují dvě části jedné velké vědy, vědy o člověku. Formalizace 

těchto věd odpovídá jejich dehumanizaci. Proč? Inu prostě proto, že člověk má své bytí v obsahové 
stránce jazyka a literatury, nikoliv ve formální.“ A dále: „…před výkladovou jazykovědou stojí 
vědecké problémy, které si popisná jazykověda neklade. Patří mezi ně především: původ jazyka; jazyk  
a myšlení; jazyk a objektivní skutečnost; jazyk a společnost; jazyk a dějiny; jazyk a materiální  
a duchovní kultura.“ – АБАев в. и., „Parerga 2. Языкознание описательное и объяснительное.  
О классификации наук“, in: Вопросы языкознания 2 (1986), s. 31. 

162) Tamtéž, s. 31.
163) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 

концепции…, cit. d., s. 27.
164) K jeho pojetí filosofie jazyka a způsobů interpretace textu, jež Vereščagin a Kostomarov vyzdvihují, 

viz mj. šeDina m., „LOGOS a PNEUMA. Filón Alexandrijský a ,gramatikaʻ hellenistické filosofie 
na počátku křesťanské éry“, in: filón alexanDrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti 
boží, Praha 2001, s. 12n.
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toto vědění“.165) Do tohoto směru patří rovněž škola A. A. Potebni (rozlišoval bližší  
a vzdálenější význam slova a slovo definoval jako „koncentrovanou myšlenku“)166)  
a P. A. Florenského, jenž zdůrazňoval přirozenost proměn sémantické stránky jazyka.167)

 Gnostická funkce jazyka se podle autorů dělí na dvě části či (pod)funkce 
– kumulativní (shromažďovací), jež odpovídá „statické“ úrovni poznávání reality,  
a diskursivní (narativně-kontemplativní), jež odpovídá „dynamické“ či „procesuální“ 
úrovni poznávání reality (k jejich syntéze viz níže).168)  

2. 1. 2. 2 Užší kontext a definování stěžejních pojmů
Po prvních pokusech o definování metody a výčtu ŘK taktik ve čtvrtém vydání knihy 
Язык и культура169) došlo k jejímu systematickému rozpracování ve zvláštní publikaci.170) 
Dosavadní završení snah v „rozpracování lingvistického instrumentária pro objektivaci 
ruské duchovní kultury“171) pak představuje podstatně rozšířené páté vydání výše 
zmíněné knihy Jazyk a kultura.172) Svoji metodu uplatňují jak na textech ruské literatury  
19.–20. století, tak – především Je. M. Vereščagin – také na textech ruského středověkého 
písemnictví (viz níže).
 Podle Vereščagina a Kostomarova ŘK taktika představuje (v rámci konkrétní 
řečově-komunikační situace) „intenčně i realizačně stejnorodou linii chování mluvčího 
– promlouvajícího, kterými dosahuje strategického perlokučního efektu.“173) Mluvčí 
používá jednotlivé taktiky dle své volby a „postupuje dopředu jakoby krok za krokem: 
uskutečňuje řadu řečově-komunikačních aktů a jejich součet, v kladném výsledku, přináší 

165) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 30.

166) „Slovo může být zbraní, z jedné strany, rozkladu a z druhé – koncentrací myšlenky, a to výhradně 
proto, že je představou, to jest nikoliv obrazem, nýbrž obrazem obrazu.“ – поТеБнЯ А. А., 
Эстетика и поэтика, Moskva 1976, s. 168.  

167) K Florenskému jako jazykovědci viz nejnověji: флоренСкий п. А., Священное переименование. 
Изменение имен как внешний признак перемен в религиозном сознании, Moskva 2006. Srov. týž, 
„Имена“, in: Сочинения в четырех томах, sv. 3 (2), Moskva 2000, s. 169–234; týž, „Строение 
слова“, in: Контекст 1972. Литературно-теоретические исследования, Moskva 1973,  
s. 348–375.

168) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 30–31.

169) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного, Moskva 1990. 

170) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., В поисках новых путей развития лингвострановедения: 
концепция рече-поведенческих тактик, Moskva 1999.

171) Tamtéž, s. 3.
172) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 

концепции…, cit. d., s. 517–679, 725–796 aj.
173) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., В поисках новых путей развития лингвострановедения: 

концепция рече-поведенческих тактик…, cit. d., s. 13. 



42

úspěch. Pokud jedna konkrétní taktika není úspěšná, použije se druhá, poté třetí, čtvrtá atd., 
následně je možné vrátit se k první atd.“174) S využitím různých řečově-komunikačních 
aktů175), které nicméně tvoří jednotu co do intence, mluvčí většinou očekává, že souhrn 
těchto aktů bude mít kýžený efekt na adresáta. Kombinace taktik má za cíl změnit 
informovanost adresáta, jeho citové rozpoložení, postoje, názory a hodnocení adresáta  
a ovlivnit jeho další chování.176) 

V rámci různých řečově-komunikačních situací jsou používány různé ŘK taktiky. 
Konkrétní ŘK taktiku pak lze definovat na základně jednoho jediného smyslu, který však 
může být vyjádřen různými – verbálními i neverbálními prostředky.177) I když je tedy 
ŘK taktika sama o sobě neverbální, sestává s verbálních (řečových) aktů: „Na hluboké, 
možná až nevědomé úrovni mentality člověka ŘK taktika představuje kondenzovaný 
integrální smysl-intenci, materiální základ, jehož bytí neznáme. ŘK taktika se verbalizuje 
až na povrchní úrovni“.178)

* * *

Ve svém výzkumu však šli Vereščagin a Kostomarov ještě dále, a kromě statického 
(lexikální okolí) a dynamického (ŘK taktika) aspektu své koncepce navrhli její překonání 
či završení v aspektu vně-historickém (lexikální okolí a ŘK taktiku chápou jako 
vnitřně-historické, tj. zachytitelné v čase), pro které zvolili pojmy logoepistémé, resp. 
sapientémé.   

Protože konkrétní ŘK taktika vždy náleží jak kultuře, tak jazyku, představuje podle 
Vereščagina a Kostomarova logoepistémickou jednotu.179) Pojem logoepistémé (odvozeno 
z řec.  – slovo a – vědění), tedy vědění, jež se skrývá v jednotce jazyka, 
podle autorů odkazuje k jakémukoliv precedentnímu textu (diskurzu, znalosti, události, 
faktu) – je jeho „zhuštěninou“ či symbolem. Logoepistémata však nelze spojit s žádnou 
lingvistickou kategorií: „nejsou ani slovem ani slovním spojením, ani frazeologismem 

174) Tamtéž.
175) V terminologii J. L. Austina by se jednalo o akty perlokuční, které „vždy zahrnují určité 

důsledky (…) neboť akt s sebou nese vždy delší či kratší řadu důsledků, z nichž některé mohou být  
i ,neúmyslnéʻ“, austin j. l., Jak udělat něco slovy, cit. d., s. 111. Podle Austina lze postavit lokuční 
i ilokuční akt proti aktu perlokučnímu, jenž má „nějaké účinky na pocity, myšlenky či jednání 
posluchačstva, nebo mluvčího, nebo jiných osob: a lze to činit se záměrem, úmyslem či cílem právě 
tyto účinky vyvolat“, tamtéž, s. 106.  

176) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 1.

177) Tamtéž, s. 13–14.
178) Tamtéž, s. 15. 
179) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., В поисках новых путей развития лингвострановедения: 

концепция рече-поведенческих тактик, cit. d., s. 10.
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či klišé, ani metaforou nebo alegorií atd., jsou věděním (…) lze o nich hovořit jako 
o symbolech toho, co stojí za nimi, signálech, které nutí rozpomenout se na základní 
vědění, jakýsi text.“180)  Ačkoliv byl autory tento pojem (navržený V. G. Kostomarovem) 
odbornou veřejností přijat a dále propracováván v dalších pracích181), rozhodli se jej 
v následujících publikacích182) opustit a zavést termín nový, totiž sapientémé.183) 

2. 1. 3 Řečově-komunikační taktiky a středověká literatura

Nakolik může být přínosné použití koncepce ŘK taktik pro bádání v oblasti středověké 
literatury, spolehlivě prokázal v několika pracích právě Je. M. Vereščagin. 

Na církevněslovanském překladu Ponaučení arcibiskupa Kyrilla Jeruzalémského 
(315?–386), komparovaném s řeckým originálem, demonstroval organizaci textu, 
jež odpovídá struktuře homiletických děl, a definoval základní ŘK taktiky v něm 
používané.184) 

Při analýze děl vztahujících se k raně křesťanské mučednici Natalii a jejímu muži 
Hadrianovi komparoval narativní hagiografický text z Prologu s aluzivní hymnografickou 
služebnou mineou a troparionem na počest světice a popsal perlokuční cíle těchto 
děl.185)

V monografii Jazyk a kultura pak upozornil na materiálu tří hagiografií z Prologu 
(mnišky Marie, která se nechala postřihnout do kláštera jako muž [svátek 12. února], 
mnicha Ioanna, řečeného Barsonufios [svátek 29. února] a mnicha Nikona Sinajského 
[svátek 11. května]) na singulární dialektickou logiku, „přísnou etiku“, která je v protikladu 
s  běžnou logikou a etikou „odpouštějící“.186) 

180) Tamtéž, s. 7–8.
181) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Дом бытия языка. В поисках новых путей развития 

лингвострановедения: концепция логоэпистемы, Moskva 2000; верещАгин е. М., 
коСТоМАров в. г., Мирознание вне и посредством языка. В поисках новых путей развития 
лингвострановедения, Moskva 2002.

182) Důvodem bylo již zavedené užívání tohoto pojmu v jiném významu, více viz: верещАгин е. М., 
коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих концепции…, cit. d., s. 829.

183) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 825n.

184) верещАгин е. М., Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические 
разыскания, Moskva 2001, s. 515–525.

185) верещАгин е. М., „Филологическая интерпретация парадоксального поведения  
св. Наталии Никомедийской“, in: Язык как материя смысла. Сб. статей к 90-летию 
акад. Н. Ю. Шведовой, Мoskva 2007, s. 521–546.

186) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 870–874. Srov. též skupinu textů v podkapitole 3. 2. 10 „Přísná etika“.
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2.	2	SubStAndArdní	chování	(SingulAritA)	Z	Pohledu		
Řečově-komunikAčních	tAktik

V rámci řečově-komunikačních taktik dochází k řadě interakcí různé povahy. Pro 
lepší pochopení substandardního, tedy nenormativního chování a specifikaci jednotlivých 
taktik, jichž autoři užívají v konkrétních textech, zavedli Vereščagin s Kostomarovem 
termín singularita. 

2. 2. 1 Singularita a singulární chování 

Podle definice Je. M. Vereščagina a V. G. Kostomarova je singularita (сингулярность), 
resp. singulární chování (сингулярное поведение): „takové chování jiného člověka, jež 
neodpovídá našim představám, jak by se měl daný člověk chovat.“187) Na jiném místě pak 
vidí za singulárními taktikami „způsob chování a vyjadřování, kdy se adresát dozví něco 
neočekávaného, co se vymyká obvyklému chodu věcí“188). Právě to, že chování konkrétní 
osoby (častěji se přitom jedná o třetí osobu) neodpovídá našim očekáváním, z něj činí 
chování singulární. 
 Podle autorů je tento termín důležitý ze dvou důvodů: 1) nahrazuje dlouhé sousloví 
vymykající-se-obvyklému-očekávání; 2) více odpovídá zkoumanému jevu svým obsahem. 
Nově zavedený pojem singularita (příp. singulární atd.) autoři odvozují z latinského 
adjektiva singularis, tedy odlišný (od běžného), tj. neobyčejný, a dále: výjimečný, 
neobvyklý, obzvláštní, jedinečný (svého druhu), unikátní, specifický, pozoruhodný, 
jednotlivý, jednotlivci náležející, vynikající, ale také vyžadující pozornost, výtečný, 
podivný, ba dokonce z řady vyčnívající či protiřečící okolnostem.189)  

Singulární chování může mít dvojí podobu: buď se jedná o chování reálné, tedy to, 
které sestává z již uskutečněných kroků, či virtuální, tedy z těch, jež je možné uskutečnit 
in potentia, k nimž však nedošlo.190) 

Aby byla umožněna jak další práce s texty, tak sestavení výčtu ŘK taktik, musí 
podle Vereščagina a Kostomarova dojít k přenosu pojmu singulární, resp. singularita  
z roviny gramatické do oblasti pragmatické sémantiky. V rámci konkrétního singulárního 

187) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 757, viz též obdobnou definici na s. 21–22.

188) Tamtéž, s. 17.
189) Tamtéž, s. 19, viz též s. 760 (s využitím Latinsko-českého slovníku, Kábrt J., Kucharský P., Schams 

R., Vránek Č., Wittichová D., Zelinka V., Praha 1957, s. 398).
190) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 

концепции…, cit. d., s. 757.
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chování, definovaného výše, pak lze singularitu definovat jako každý konkrétní krok 
v něm učiněný. Zprávy vnějšího pozorovatele o singulárních událostech pak autoři 
nazývají singulárními výroky (сингулярные речения). Singulární výrok je výrokem, 
v němž se nejen hovoří o konkrétní události nebo okolnostech, nýbrž se rovněž implicitně 
(pro adresáta zcela srozumitelně!) sděluje to, že tato událost nebo okolnost něčím narušuje 
očekávání mluvčího (a obvykle ho nenechává lhostejným).191)  

2. 2. 2 Specifikace jednotlivých singulárních řečově-komunikačních taktik192)

Výčet singulárních ŘK taktik může mít různou podobu a jejich klasifikace závisí na řadě 
faktorů.  Rámcově je však lze rozdělit do čtyř skupin:

1) ŘK taktiky poukazující na normu (Nm) při implikaci Sg a Cl.
2) ŘK taktiky poukazující na singularitu (Sg) při implikaci Nm a Cl.
3) ŘK taktiky poukazující na závěr (Cl) při implikaci Nm a Sg. Mluvčí přímo sděluje 

výsledek a obvykle také poukazuje na singularity, na jejichž základě byl závěr 
získán.

4) ŘK taktiky poukazující na kauzalitu (Caus) na základě získaného Cl. Na rozdíl od 
předchozích případů nelze v rámci dané komunikační situace dospět k logickému 
závěru přímo, pouze při získání další informace. 

Z důvodu synkretičnosti reálného řečového chování mohou tyto čtyři skupiny 
singulárních ŘK taktik vystupovat v různých variacích a vzájemných vztazích. Toto 
členění je proto do jisté míry umělé, nicméně pro analýzu textů nezbytné. 
 Komunikační normy tíhnou v průběhu času k sakralizaci, a to buď proto, že se 
staly součástí náboženského systému, nebo že se z nich stala klišé, jejichž obsah se rozumí 
sám sebou.
 Singulární ŘK taktiky lze předběžně rozdělit na 15 typů (podle úrovně abstrakce 
se mohou některé slučovat nebo naopak rozdělovat):

1) ŘK taktika explicitní formulace normy (velká premisa sylogismu). Této taktiky je užito, 
pokud je singularita, tj. překročení dané obvyklé normy, zjevné. Explicitním vyjádřením 

191) Tamtéž, s. 760.
192) Výčet jednotlivých taktik včetně základních charakteristik a popisů byl přejat z: верещАгин 

е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих концепции…, cit. d.,  
s. 787–796.
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se norma aktualizuje a upozorňuje tak na singularitu. Konkrétním kategoriím lidí mohou 
být vlastní konkrétní normy: v našem kontextu budou jiné u mučedníků, jiné u mnichů atd. 
„Normy, jimiž se člověk ve svém chování řídí a které používá jako hodnotící kritérium 
pro chování ostatních lidí, se většinou vztahují k sféře ,nevědomíʻ, nicméně když mluvčí 
formuluje velkou premisu, odhaluje normu, a to někdy pro sebe i neočekávaně. Navíc, 
člověk se nezřídka řídí normami, jejichž existenci si ani neuvědomuje nebo jejichž 
reálnou existenci má tendenci dokonce odmítat“.193) Formulací velké premisy se mluvčí 
jakoby „prořekne“. 

2) ŘK taktika přímého vyjádření singularity. U tohoto typu se jedná o zjevné vyjádření 
nenormativního chování. Singularita může mít podobu rétorické otázky, srovnání aj. Patří 
sem rovněž taktiky vzbuzení zájmu adresáta o předmět či chování, jež mluvčí považuje 
za singulární.

3) Vyjádření normy a singularity mohou přejímat ŘK taktiky nepřímého pojmenování. 

4) Mezi nominace normy patří také ŘK taktika odkazu k autoritě. V těchto případech je 
většinou užito rezolutní normy.

5) Jako protiklad taktiky silné formulace normy lze použít ŘK taktiku slabého formulování. 
Sem patří také relativita normy, jež závisí na okolnostech.

6) ŘK taktika kategoriální normy. Jedná se o zvláštní typ taktiky, jež je použita v případě, 
kdy je využito asociací spojených s konkrétní skupinou osob. Užívá se jí rovněž v případě 
systematického porušování obecné normy, jež se poté stává normou skupinovou či 
v případech, kdy člověk k dané skupině nepatří, ale chová se tak, jako by k ní patřil. 
„Kategoriální normu lze vysledovat také v těch případech, kdy se kategorie skládá zdánlivě 
pouze z jednoho člověka. Ve skutečnosti je však singulární chování vždy popisováno 
skrze vnitřně blízkou skupinu“.194) Do této kategorie též patří negativní vyčleňování osob, 
které k dané skupině patří, nicméně nechovají se podle jejích norem.

7) ŘK taktika vyjmenovávání normy a singularit, jež se relativizuje vzhledem k podmínkám. 
Této taktiky je využíváno v těch případech, kdy je pozorované chování považováno za 
nevhodné, nicméně v jiných podmínkách může být považováno za normu. Uznání jisté 

193) Tamtéž, s. 790.
194) Tamtéž, s. 792–793.
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formy chování za normativní – kdyby se člověk nacházel v jiné situaci či stavu – vychází 
rovněž z relativizace normy.

8) Užitím ŘK taktiky odhalování dynamiky chování mluvčí vnímá změnu v chování  
a dává ji do souvislosti s předchozí, ustálenou normou.

9) ŘK taktika „vyrovnaných“ pojmenování (v případě Nm i Sg). V tomto typu taktik 
je důležité používání „ale“: po výčtu kladných vlastností člověka nutně přichází popis 
singularity, jež všechny tyto vlastnosti popře.

10) Při užití ŘK taktiky konstatování neshody je odhalen rozdíl mezi singulárním 
chováním a normami skupiny, k níž člověk patří.

11) ŘK taktika odhalení rozdílu mezi momentálním a normativním chováním člověka 
(jedná se rovněž o typ dynamický).

12) K nejrozšířenějším singulárním ŘK taktikám patří taktika popisu rozdílu mezi 
mluvčím a adresátem v hodnocení porušení (nebo stupni porušení) normy, což vede 
k rozdílu v nominacích. Patří sem také ty případy, kdy se nenormativní chování stalo již 
normou.

13) Při užití ŘK taktiky „kompenzace“ jsou dány do opozice kladné a záporné vlastnosti 
člověka.

14) V ŘK taktikách odkazu k normě skrze odmítnutí je demonstrováno, že mluvčí ví  
o masovém porušování normy, jež se postupem času stalo také „normou“.

15) ŘK taktiky abstinativních pojmenování jsou ty, při nichž jedinec nečiní to, co se od 
něj v dané situaci očekává. „Abstinativní taktiky se samozřejmě liší od taktik, jimž se 
dostalo vnějškového vyjádření, nicméně z pohledu komunikace mají obě stejný význam. 
Absence některých činů je rovněž činem.“195)  

 Výklad slov žalmisty „       
   “196) přiměl Vereščagina a Kostomarova k následujícímu závěru: 

195) Tamtéž, s. 795.
196) V českém překlad této části žalmu: „Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého 

neudělá, naprosto nikdo“ (Ž 53,4) je užití slovesa „odpadnout“ dáno do přímé souvislosti s odpadem 
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„Z hlediska lidského soudu je tato sentence zcela spravedlivá. Protože má každý 
své vlastní normy, nemůže druhého soudit z hlediska těch norem, jichž se drží. 
Pokud je tomu tak, nemůže být ,jinýʻ v ,mýchʻ očích singulárním, stejně tak jako 
,jáʻ se vždy budu vzdalovat normativním představám ,jinéhoʻ. Singularita je 
natolik pravidelná, že se stala ,normou nenormativnostiʻ. Z druhé strany – proč 
by existovala, jaký by měla smysl předepisující a zakazující norma, kdyby nebylo 
pravidelných singulárností?
 Zdá se tedy, že při analýze lidského chování je zapotřebí vycházet z vždy-
a-všude-přítomnosti a neodstranitelnosti singularit. Z toho rovněž vyplývá, že 
výroky, jež vyjadřují singularitu a za nimi existující řečově-komunikační taktiky, 
jsou jádrem komunikace.“197) 

Poznamenejme, že ani v naší práci nemůže být výčet singulárních ŘK taktik 
konečný, ba dokonce ani vyčerpávající, a to jak z důvodu rozsáhlého textového materiálu, 
tak stávajícího stavu rozpracovanosti problematiky.

od víry, hříchem, je tedy sémanticky jednostrannější, zatímco csl.  (řec., příp. 
), tj. odklonit se, vyhnout se, odchýlit se, resp. sklánět, schylovat, vyjadřuje pro koncepci 
singulárních ŘK taktik významné odstíny.

197) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 795–796.
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kAPitolA	3.	jurodivoSt	A	SubStAndArdní	(Singulární)		
chování	v	Minejích pro čtení	dimitrije	roStovSkého

3.	1	AnAlýZA	A	Srovnání	hAgiogrAfických	textů:	jurodivoSt	contra 
SingulAritA

 
V této kapitole nabízíme srovnání dvou konkrétních hagiografií – Ondřeje Jurodivého  
a Filareta Milosrdného – z hlediska singulárních ŘK taktik a porovnání perlokučních 
cílů, jichž hagiografové dosahují. 

Zatímco hagiografie Ondřeje Jurodivého může bezesporu posloužit, a to především 
díky jasným strukturním a textologickým znakům, jež se mj. průkazně odrážejí v topice 
(srov. níže Exkurz druhý: Specifické rysy topiky zkoumaných hagiografických textů), 
jako jistý vzor většiny ostatních životů jurodivých, a analýza ostatních hagiografií tohoto 
typu by zjevně přinesla podobné výsledky, život Filareta Milosrdného představuje pouze 
jednu z možných variant textů, v nichž je substandardní (singulární) chování světce 
významotvorným prvkem (srov. níže kapitolu 3. 2 Materiály ke katalogu singulárního 
chování) – byť se jedná dle našeho názoru o příklad z nejprůkaznějších.     
  Jako kriterium výběru textů nám v případě života Ondřeje Jurodivého posloužil 
právě jeho zásadní vliv na další hagiografickou tradici zobrazování jurodivých a jurodivého 
chování, v případě Filareta Milosrdného pak četnost singularit a důslednost jejich použití 
v celém poměrně rozsáhlém textu, jež je v hagiografické literatuře ojedinělé.198) 

3. 1. 1 Život Ondřeje Jurodivého – analýza z pohledu singulárních řečově-
komunikačních taktik

Konstantinopolský jurodivý Ondřej (řec. , svátek 2. října) vešel do 
dějin křesťanské literatury pod přízvisky „Jurodivý“ či „Cařihradský“. Podle tradice 
světec zemřel roku 936, jedná se však zřejmě o postavu zcela fiktivní.199) Ačkoliv se autor 

198) Níže v textu používáme dva druhy citátů z církevní slovanštiny: a) ty, které dokládají substandardní 
(singulární) či jurodivé chování; b) ty, které ozřejmují konkrétní situaci a dokreslují kontext díla. 
Podtržením upozorňujeme na pasáže, v nichž dochází k přímému vyjádření singularity či na jiná 
významotvorná místa v textu.  

199) ryDén l., „The Holy Fool“, in: The Byzantine Saint, Hackel S. (ed.), London 1981, s. 113.
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snaží život světce antedatovat do 5. století, textová analýza prokázala, že se jedná o text 
pozdější, zřejmě z poloviny 10. století.200)

Do dnešních dnů se dochovalo 30 řeckých opisů života z 10.–15. století  
a 82 opisů z následujících století – popularita hagiografie tedy byla enormní a dále 
vzrostla v postbyzantském období.201) Ve středověké Rusi byl zájem o tuto legendu 
rovněž výjimečný – z 15. století se dochovalo 8 celých opisů a 6 fragmentů, ze 16. století  
16 celých opisů a 18 fragmentů, ze 17. století 34 celých opisů a 27 fragmentů202); celkově 
se dochovalo na 240 církevněslovanských rukopisů tohoto díla.203) 

Na Rusi byla tato hagiografie oblíbena především ze dvou důvodů: jednak proto, 
že byl hlavní hrdina legendy jurodivý Ondřej označován za Skytha (řec. )204), 
tj. obyvatele severních – z pohledu Byzantinců – zemí, tedy východoevropských stepí, 
přeneseně Rusa; jednak proto, že vidění (zjevení se Bohorodičky Ondřejovi a Epifaniovi 
v Blachernském chrámu) v životě obsažené zavdalo knížeti Andreji Bogoljubskému  
(† 1174) popud k ustavení svátku Pokrovu (Příkrovu, Záštity) Bohorodičky, jako projevu 
zvláštní obliby Boží Matky ke „slovanskému národu“.205) 

V Minejích pro čtení Dimitrij Rostovský použil, jak o tom píše v poznámce na 
okraji prvního listu života, zkrácenou verzi uveřejněnou v Prologu206), a z takřka sto 
kapitol-příběhů původního textu převzal jen jejich část.  

Je to paradoxně právě „literárnost“ postavy Ondřeje Jurodivého, jež nám poskytuje 
možnost vybrat jej jako zástupce celé skupiny světců, ba celého žánru hagiografií 
jurodivých.  

Hagiografie Ondřeje Jurodivého má daleko volnější strukturu než níže uvedený 
život Filareta Milosrdného. Podle autora pocházel Ondřej ze „Skythie“ a byl jako 

200) ryDén l., „The Date of the Life of Andreas Salos“, in: Dumbarton Oaks Papers 32 (1978),  
s. 127–153. Dataci do konce 7. století uvádí C. Mango, srov. mango c., „The Life of St. Andrew 
the Fool Reconsidered“, in: Rivista di Studi Bizantini e Slavi 2 (1982), s. 298. 

201) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 150. Fundamentální edici textu viz in:  
ryDén l., The Life of St Andrew the Fool, 2 sv., Uppsala 1995. 

202) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 246.
203) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 18.
204) V Minejích pro čtení je označován jako „ “, viz „     

“, in: ЧМ, sv. 1, l.  (164).
205) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 16. Viz též Сергий (СпАССкий), 

архиеп., Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
Sankt-Peterburg 1898; воронин н. н., „Из истории русско-византийской церковной борьбы XII 
в. Праздник Покрова“, in: Византийский временник XXVI (1965), s. 208–218; ryDén l., „The 
Vision of the Virgin at Blachernae and the Feast of Pokrov“, in: Analecta Bollandiana 94 (1976), 
s. 63–82; юСов и. е., „Службы Андрею Юродивому и Покрову Пресвятой Богородицы: 
историко-культурные и межтекстовые связи“, in: Древняя Русь. Вопроси медиевистики 32 
(2008), s. 85–90 aj.

206) Srov. „         “, in:     
     , sv. I, l. – (135–137).
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otrok zakoupen zámožným konstantinopolským úředníkem Theognostem. Nový pán si 
ho oblíbil, udělal z něj svého sekretáře; Ondřej však věnoval hodně času čtení Písma  
a hagiografií, chtěl tak následovat příkladu světců. Jedné noci měl vidění, jež určilo jeho 
další osud – před zástupy nebeských a pekelných sil vyhrál souboj s běsem („ … 
“). Od Krista se mu poté dostalo příslibu nebeských blaženství a pobídnutí 
k přijetí cesty jurodivosti. Na druhý den pak rozřezal svůj oděv a „    
   “207). Theognostos se s touto proměnou nechtěl smířit a nechal 
ho v okovech předvést do chrámu sv. Anastázie, léčitelky posedlých běsem. Zde se mu 
světice zjevila společně s apoštolem Janem a utvrdili ho v jeho rozhodnutí. Po čtyřech 
měsících „bláznovství“ jej jeho majitel propustil a Ondřej nastoupil cestu jurodivého 
života. Dále již hagiografie popisuje chování Ondřeje na konstantinopolských ulicích 
– odhalování špatných mravů obyvatel města, jeho život mezi městskou spodinou atd.:

…             
             
             
            
    .208)

Úplná verze života obsahuje i rozhovory s Ondřejovým „konfidentem“ Epifaniem 
(jen on a několik vybraných ví o jeho svatosti209)) na teologická, filosofická a obecně 
společenská témata210), dále tzv. Ondřejovu Apokalypsu211), a také množství snů, vidění212), 
putování na onen svět či do ráje, zjevení, rozhovorů a vložených příběhů – právě to činí 
z tohoto díla něco více než pouhou hagiografii, totiž svébytnou encyklopedii.213)

V celém textu je Ondřej Jurodivý popsán jako jedinec, který porušuje většinu 
sociálních norem městského života a právě na konfliktu s nimi je vystavěn jeho portrét: 

207) „     “, cit. d., l.  (165). 
208) Tamtéž, l.  (166).
209) Dle S. A. Ivanova vznikl žánr životů jurodivých právě z legend o „tajných služebnících Božích“, 

viz  ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 52–53, 160.
210) „ “, „ “, „ “, „ “, aj., МолдовАн А. М., «Житие Андрея 

Юродивого»…, cit. d., s. 354n, 358n, 361n, 377n.
211) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 436n.
212) Ondřejova vidění patřila mezi první, s nimiž se v překladu mohl čtenář ruského středověku 

seznámit, viz пигин А. в., Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности, 
Sankt-Peterburg 2006, s. 10; k topice vidění srov. s 163n.

213) Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради…, cit. d., s. 20. Srov. též 
pančenko a. M., „Jurodství jako podívaná“, in: Metamorfózy ruské kultury, cit. d., s. 61, 76.
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- potlouká se po nocích po hřbitovech „  “ a dává napomenutí vykradači 
hrobů;214) 

- „ “ vidí běsy, již se perou o duši právě zesnulého měšťana, neseného 
v rakvi ulicemi, a hovoří s plačícím andělem, ochráncem („“) tohoto 
člověka. Okolostojící lidé však anděla nevidí „ “ a vysmívají se mu: 

„…              
            
  “;215) 

- zatímco ho na tržišti bije a ponižuje několik lidí se slovy „…    
  “, jistá „  “ žena Barbara ho vidí „  
 “ kráčejícího mezi lidmi. Tato žena, jíž se dále dostalo 
vidění souboje Ondřeje s běsy a následného obdarování světce z nebes ratolestí z ráje  
(„…             
    …“) tak vystupuje v roli dalšího „konfidenta“ či důvěrníka, 
jež ví o jeho svatosti „…         “; 
když však chce vše říci ostatním „   “;216)

- když jednou potkal na ulici velmože, jenž chodil do chrámu a demonstroval svoji 
zbožnost, nicméně, jak Ondřej zjistil „  “, přetvařoval se a ve 
skutečnosti žil hříšným životem, „  “.217)

- na cestu pokání přivedl jistého mnicha, jehož uviděl na trhu, jak zpovídá mnoho lidí  
a dostává od nich zlato, byl však „   “.218)

Zkrácená verze života v Minejích pro čtení neuvádí další typické situace, v nichž 
se projevuje Ondřejova singularita, a to ať již jde o setkání s nevěstkami219), vznášení se 
nad zemí při modlitbě220), prorokování221) aj.

214) „     “, cit. d., l.  (166). Srov. МолдовАн А. М., «Житие 
Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 284n.

215) „     “, cit. d., l.  (167).
216) Tamtéž, l.  (168). Srov. МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 389n.
217) „     “, cit. d., l.  (168). Srov. МолдовАн А. М., «Житие 

Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 400n.
218) „     “, cit. d., l.  (168). Srov. МолдовАн А. М., «Житие 

Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 290n.
219) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 182n. Srov. výklad této pasáže in: 

pančenko a. M., „Jurodství jako podívaná“, in: Metamorfózy ruské kultury, cit. d., s. 64.
220) „...        “, МолдовАн А. М., «Житие Андрея 

Юродивого»…, cit. d., s. 249.
221) МолдовАн А. М., «Житие Андрея Юродивого»…, cit. d., s. 187n. 
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Na textové úrovni dochází k přelomu ze „standardu“ do „substandardu“ ihned 
poté, co Ondřej přijme výzvu k jurodivému životu. Záhy je rovněž užito singulárních ŘK 
taktik.

Za první vypjatě singulární gesto můžeme jistě považovat již rozdávání almužny, 
kterou Ondřej dostal od lidí, již se nad ním slitovali. Zcela v jurodivém klíči almužnu 
nerozdává, nýbrž hází na ostatní:

           
             
                
    …222)

Jedná se o singulární ŘK taktiku přímého vyjádření singularity. 
K zesílení efektu je rovněž užito ŘK taktiky abstinativních pojmenování. Využívá 

předponu ne, jež s užitím slovesa vyjadřuje odmítnutí tj. odkaz k tomu, co se nestalo, 
neodehrálo nebo kdy se postava nechová, jak by měla: „  “. 

V následné pasáži se jedna za druhou střídají takřka bezprostředně po sobě řada 
singulárních ŘK taktik s singulárními výroky.

Pro tuto hagiografii (a obecně většinu hagiografií jurodivých) je typické užití ŘK 
taktik přímého vyjádření singularity.
- „           

“;
- „      “;
- „      “;
- „      “;
- „         “.

Singulárních ŘK taktik abstinativních pojmenování je rovněž široce užito. Tyto 
taktiky se, jak již bylo řečeno výše (srov. Kapitolu druhou) sice liší od taktik, jimž se 
dostalo vnějškového vyjádření, nicméně z pohledu komunikace mají obě stejný význam. 
Absence některých činů je rovněž činem.223) 

-  „      “;
-  „           “;
  „            “;

222) „     “, cit. d., l.  (166).
223) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 

концепции…, cit. d., s. 795.
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- „               
   “.

Nalezneme zde i singulární ŘK taktiku explicitní formulace normy. Této taktiky 
je užito, jak již víme, pokud je překročení obvyklých norem chování zjevné. Explicitním 
vyjádřením se norma aktualizuje a upozorňuje tak na singularitu: „   
“. 

ŘK taktiky kategoriální normy, tedy té, v níž je singulární chování vždy popisováno 
skrze vnitřně blízkou skupinu, je užito, aby nejen osvětlilo světcovo chování, ale také ho 
vyzdvihlo: „…          
     “224)

Poměrně zřídka je v životě užito singulární ŘK taktiky odkazu k autoritě. Když 
ovšem hagiograf Ondřeje na tomto místě připodobňuje jinému byzantskému jurodivému, 
Symeonu z Emesy (6.–7. století)225): „       
“, prvnímu skutečnému jurodivému a předobrazu všech dalších „bláznů pro 
Krista“, jedná se o přirovnání paradigmatického typu. V hagiografii je totiž Ondřej 
považován za přímého Symeonova pokračovatele.226) Jisté obhajoby světcova přebývání 
„ “ se dostane přirovnáním, že tak činil „ “; dvakrát je jurodivý 
spojován s prorokem Izajášem: jednou uzřel Hospodina „   “  
(Iz 6,1–2), podruhé přemítal o své nehodnosti, když spatřil Boha „  “ 
(Iz 6, 5)227). 

Všechny výše uvedené singulární ŘK taktiky hagiograf užil v rámci jedné pasáže. 
Jejich počet i nevídaná „navrstvenost“ v textu prozrazuje autorskou intenci: právě od 
tohoto místa v textu se singularita stává normou, substandard standardem, paradoxní 
chování chováním „moudrým“ a „Bohu milým“. Dále již žije, slovy autora, „obyčejným“ 
životem jurodivého: „…       “.228)

Přesto se však v textu lze setkat s obdobně zhuštěným popisem singularity 
Ondřejova chování ještě dvakrát, a to vždy, když autor cítí potřebu připomenout čtenáři 
výjimečnost jurodivého života. Většinou je zde opět užito abstinativních singulárních 
ŘK taktik:
- „…      “;

224) Všechny výše uvedené citace bez samostatných odkazů převzaty z: „    
 “, cit. d., l.  (166).

225) Srov. český překlad jeho hagiografie: „Život a skutky otce Symeóna, blázna Kristova, zapsané 
Leontiem, biskupem v Neapoli Krétské“, in: : Byzantské legendy…, cit. d., s. 57–82.

226) S. A. Ivanov má za to, že Ondřej Symeona dokonce „zastínil“ a upozorňuje rovněž na řadu 
rozdílů, jež komparace životů obou světců nabízí, viz ивАнов С. А., Блаженные похабы…,  
cit. d., s. 150n.

227) „     “, cit. d., l.  (171).
228) Tamtéž, l.  (166).
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- „…       “;
- říkal sám sobě: „…             

 “;229)

 V závěru hagiografie, kdy byl Ondřej povznesen do ráje, uviděl jako apoštol Pavel 
„…                 
         “230)

Hagiografie Ondřeje Jurodivého – obdobně jako hagiografie ostatních jurodivých 
– obsahuje celou škálu singulárních ŘK taktik, jejichž výčet tímto rozhodně není vyčerpán. 
Jejich variabilita zřejmě není nepodobná té, již lze nalézt v oblasti topoi (srov. Exkurz 
druhý této práce).  

Jurodivost, jak dokazuje rovněž rozbor textu s pomocí ŘK taktik, představuje žitou 
singularitu. Níže se pokusíme prokázat, že stejných technik využívají autoři hagiografií  
i v dílech, jež nepojednávají o takto vyhraněné podobě svatosti.

3. 1. 2 Život Filareta Milosrdného – analýza z pohledu singulárních  
řečově-komunikačních taktik

Život Filareta Milosrdného (též Milostivý, řec. ,asi 702–792, 
svátek 1. prosince) sepsal jeho vnuk Nikétas a dochoval se ve dvou redakcích.231) Dimitrij 
Rostovský odkazuje na okraji úvodního listu jako k prameni na Mineje pro čtení (zřejmě 
Makariovy?), z textové analýzy se zdá, že se drží spíše janovské verze. 

Jistě nebude bez zajímavosti, že podle některých badatelů byla pařížská verze 
hagiografie sepsána v 10. století v prostředí, kde byl přepracován i život Ondřeje 
Jurodivého.232) 

Filaretova hagiografie je pro nás zajímavá také proto, že se v ní nehovoří o zástupci 
konkrétně definovaného typu svatosti – mučednické, vyznavačské, asketické aj. Filaretos 

229) Tamtéž, l. – (169–170).
230) Tamtéž, l.  (171).
231) Paris. Bibl. Nat. 1510 a Genova Bibl. Franz. 34, viz kazhDan A. (in collaboration with sherry  

l. f. and angeliDi ch.), A History of Byzantine Literature. 650–850, Athens 1999, s. 281. Kritickou 
edici spisu vydal L. Rydén: The Life of the Philaretos the Merciful Written by his Grandson Niketas. 
A Critical Edition  with Introduction, Translation, Notes and Indices, Uppsala 2002. Český překlad 
(„Vyprávění o životě a skutcích blahoslaveného a spravedlivého Filareta Milosrdného, všelikým 
poučením naplněné“, in: Byzantské legendy…, cit. d., s. 97–108) vychází z pařížského spisu vydaného 
A. A. Vasiljevem („Житие Филарета Милостивого“, in: Известия Русского Археологического 
Института в Константинополе 5 [1900], s. 64–86).

232) ryDén l., „The Revised Version of the «Life of St Philaretos» and the «Life of St Andreas 
Salus»“, in: Analecta Bollandiana 100 (1982), s. 485–495. 
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pochází z vesnice, na vesnici se také děj většinou odehrává, nevěnuje se asketickému 
životu atd. (ostatně, epiteta „“ je v textu užito pouze jednou). 

Hagiografie sestává ze tří vzájemně propojených, nicméně poměrně autonomních 
částí. V první z nich (nejobsáhlejší) se hovoří o životě Filareta, bohatého člověka 
z paflagonské vesnice Amneia, a jeho rodiny, resp. o tom, jak se o své jmění připravil 
v několika vlnách vlastní dobročinností (vyjma nájezdů „Izmaelitů“, tedy Arabů,  
a krádeže půdy sousedů). V druhé části se nachází vyprávění o Marii, Filaretově vnučce, 
jež se díky své kráse stala ženou byzantského císaře Konstantina VI. Třetí část popisuje 
Filaretovo chování u císařského dvora. Podle A. Každana má vnitřní struktura hagiografie 
podobu „dialektické“ triády – teze, antiteze a syntézy.233) Za tezi lze považovat zchudnutí 
a bídu rodiny, antitezi odpovídá opětovné nabytí majetku rodinou po svatbě s císařem 
(„pozemská mzda“), a syntézu pak představuje Filaretův posmrtný osud, popsaný 
v závěrečném vidění. 

V textu můžeme vyčlenit celkem osm epizod (z první a třetí části), v nichž dochází 
k singulárnímu chování světce.

1) Jednoho dne, to již Filaretos zchudl, vydal se na pole orat s párem volů. Kdesi poblíž 
jinému rolníkovi pošel vůl. Protože věděl, že se Filaretovo pole nachází nedaleko, vydal 
se k němu – sice už není bohat, říkal si, ale alespoň „  “. Když však 
Filaretos viděl, jak se trápí „…          
“. Rolníkovi pak zalhal, ať si nedělá starosti, že má doma ještě jednoho vola. Po 
návratu domů na dotaz ženy, kde má voly, odpověděl, že když odpočíval po práci, voli 
se pásli, ale pak se asi jeden od stáda oddělil nebo si ho někdo odvedl. Žena tedy poslala 
syna, ať jej najde; syn rolníka našel a on mu řekl pravdu. Vrátil se domů a vše řekl 
matce. Žena se na světce obořila s výčitkami: „     
     “.234) Filaretos si ji vyslechl a v mírnosti 
jí připomněl, že by člověk měl být jako ptactvo nebeské, které živí Bůh (Mt 6, 26), 
nepečovat o zítřejší den, nestarat se o to, co bude jíst či pít, nýbrž hledat království 
nebeské (Mt 6, 31–34) a ti, kdo tak činí, obdrží život věčný (Mk 10, 29).  

2) Darovaný vůl však rolníkovi záhy pošel. Vydal se tedy za Filaretem říci mu tuto 
nepříjemnou novinu. Filaretos mu na to nic neřekl, odešel a přivedl druhého z „ 
“ a dal mu jej.  Zalhal přitom, že brzy odcestuje a nebude jej proto potřebovat. 
Když se to v domě dověděli, propukli v pláč a zoufalství „     

233) kazhDan A., A History of Byzantine Literature…,cit. d., s. 283.
234) „    “, in: ЧМ, sv. 2, l. – (2–3). 
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  “. Aby je uklidnil, řekl jim, že má na jistém místě uloženo mnoho 
pokladů „…             
          “. Neříkal to proto, aby 
je uchlácholil: „ “235) totiž viděl skutečnosti, jež mají teprve přijít. 

3) Tou dobou přišlo císařské nařízení, aby se každý bojeschopný muž vydal i s koněm do 
boje proti bezbožným pohanům. Jakémusi vojákovi Musuliovi jeho kůň pošel, vydal se 
proto za Filaretem s prosbou o pomoc, bez koně by totiž padl „  “ (tj. 
verbíře) a ten by jej zbil. Filaretos mu daroval svého koně: „      
 “, učinil tak nikoliv kvůli verbíři, ale „  “236). Žena ani děti se za 
tento čin na otce nezlobili, věděli, že má ukrytý „poklad“, a to je uklidňovalo.

4) Nyní Filaretovi zůstaly jen kráva s teletem a několik včelích úlů. Přišel k němu jiný 
člověk a požádal jej, ať mu dá jedno ze svých telat, aby mohl rozmnožit své stádo. 
Filaretos „   “ a dal jej prosebníkovi a ten odešel. Kráva však začala 
bučet a hledat tele.

5) Když to uviděla Filaretova žena, rozhořčila se a obvinila ho, že „    
    “. Vyčetla mu, že celým dům je vzhůru nohama a nikdo 
není spokojen – tele ani kravka, která neustále bučí. Filaretos uposlechl ženu a nechal 
zavolat člověka, jemuž tele daroval: „        
            “. Když přišel, 
bál se, že o tele přijde a myslel si, že ho Filaretos podvedl. On mu nicméně řekl: „ 
      “237), požehnal mu a nechal ho odejít. Filaretova žena 
Theosebo pak vinila sama sebe, že rodinu připravila i o krávu.

6) Jindy si Filaretos vypůjčil od známého šest měřic obilí. Když k němu přišel chudák 
a žádal ho o jednu měřici, řekl ženě, ať mu ji dá. Dále řekl, ať obilí rozdělí po měřicích 
jednotlivým členům rodiny. Učinila tak, ale na něj nic nezbylo, světec se proto zeptal, 
proč se tak stalo a ona ho přirovnala k andělovi, který nepotřebuje nic jíst. Poté Filaretos 
odsypal dvě měřice a dal je chudému, ženu to však rozlítilo a řekla mu: „   
      “. Dal mu tedy i třetí měřici a nechal ho 

235) Tamtéž, l.  (3).
236) Tamtéž, l.  (3).
237) Tamtéž, l.  (4).
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odejít.238) Žena mu poté zakázala společně stolovat, dokud jim neukáže, kde „ 
“.

V českém překladu hagiografie, jenž vychází z pařížské verze díla, se situace  
i dále vyvíjí v singulárním klíči: 

„Žena mu s úsměškem pravila: ,Na tvém místě bych dala tomu chuďasovi pytel.ʻ 
Filaretos to učinil. Tu žena mrštila na zem síto, v němž prosévala obilí, rvala si vlasy 
z hlavy a pravila svému muži: ,Pro mne za mne mu dej ještě i druhý plný pytel.ʻ 
Učinil tak. A chuďas v rozpacích, protože nemohl šest měřic unést, zvolal, obraceje 
se k tomuto novému Jóbovi: ,Pane, ať všechno obilí zůstane zde, dvě měřice si po 
částech odnesu do své chatrče. Vždyť nejsem schopen to všechno najednou odnést.ʻ 
Theosebó uslyšela tato slova a s nářkem pravila svému muži: ,Dej tomu člověku i osla, 
ať se nestrhá.ʻ Filaretos požehnal své ženě, přistrojil osla a naloživ ho dal chudému  
a propustil ho v míru domů…“239)

7) Poté, co již Filaretos rozdal vše, zbývaly mu jen včelí úly. Postupně rozdal chudákům 
i med – dětem a ženě se podařilo zachránit pouze poslední úl. Když za Filaretem opět 
přišel potřebný, a on zjistil, že již nemá co rozdávat, dal mu své oblečení (chitón) „ 
      “. Po návratu domů na dotaz ženy, kde nechal svrchní 
oděv, opět zalhal „     “. Žena se na to nemohla dívat  
a „       “240).

8) Když Filaretos žil již čtyři léta v Konstantinopoli na císařském dvoře, přikázal jednoho 
dne své rodině, ať připraví velkou hostinu, pozval totiž vzácné hosty: „...   
           “.  Během příprav odešel 
Filaretos do města a „            
           
       “ Jakmile přišli k jeho domu, nechal je stát 
venku a dovnitř šel sám, aby se dotázal, zda je vše připraveno k návštěvě:

             
             

238) „Vyprávění o životě a skutcích blahoslaveného a spravedlivého Filareta Milosrdného…“, cit. d., 
s. 101.

239) „    “, cit. d., l. – (4–5).
240) Tamtéž, l.  (5).
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Teprve poté si rodina uvědomila, že se jedná o další Filaretův milosrdný čin  
a prohlédla i svou malověrnost:

              
              
.241)

Poslední epizoda z třetí části hagiografie má zřejmě předobraz v životě 
alexandrijského patriarchy Jana Almužníka (asi † 620, svátek 12. listopadu) od byzantského 
hagiografa a teologa 7. století Leontia z Neapole (na Kypru, asi 590–650).242) 

* * *

Jednotlivé epizody jsou obecně v hagiografiích řazeny poměrně volně, těší se 
jisté míře myšlenkové autonomie a často ani nerozvíjí základní linku příběhu. V životě 
Filareta Milosrdného se však – zejména v první části – setkáme s opačným postupem: 
epizody následují jedna za druhou a vytvářejí tak plynulý text. První část je pak spojena 
s třetí opakováním stejného činu a je tak vyvrcholením textu. Jsme toho názoru, že tuto 
autorskou intenci nelze označit za náhodnou a postupy, jichž je pro dosažení perlokučního 
cíle použito, hagiograf vybral úmyslně.

Jakých singulárních ŘK taktik autor v tomto textu užívá?
 

1) V textu je přirozeně hojně využita ŘK taktika přímého vyjádření singularity. Ve 
většině případů je to právě Filaretova žena, jež na singularitu explicitně poukazuje  
a většina singulárních výroků náleží právě jí.

Zjevné nenormativní chování může být vyjádřeno přirovnáním. Jedná se např. 
o epizodu s přerozdělováním měřic obilí, kdy na světce nic nezbylo a na dotaz ženy, co 
bude jíst, tato odpověděla: „…         “243).

Nejednou autor využívá rovněž formy rétorické otázky (či více otázek za sebou), 
to když si žena stěžuje na jeho chování: 

241) Tamtéž, l.  (7).
242) „         “, in: ЧМ, sv. 1,  

l. – (353–360). Srov. též podkapitolu 3. 2. 5 Mírnost, nevinnost, prostota.
243) „    “, cit. d., l.  (4).
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- „…      “244)

- „…            
“245)

- „…         “246)

 Výčet singularit může také poukazovat na výslednou charakteristiku člověka:
- „…         

“247)

 V epizodě s měřicemi obilí je to dokonce sama Filaretova žena, jež ho k singulárnímu 
chování vybízí:
- „…         “.248)

2) řada singulárních výroků obsahuje ŘK taktiku abstinativních pojmenování:
- „…               

            “;249)

- „             
“.250) 

Tyto taktiky jsou poměrně široce zastoupeny ve všech typech textů.251)

3) Singulární ŘK taktiky kategoriální normy je užito např. ve výroku „…  
  ...“252)

4) tím, že hagiograf nejednou užívá ŘK taktiky odhalování dynamiky chování, poukazuje 
na změnu v chování a dává ji do souvislosti s předchozí, ustálenou normou:
„…          …“253)

5) Hagiograf rovněž hojně využívá singulární ŘK taktiku odkazu k autoritě. 
V textu se celkem šestkrát zdůrazňuje paralela mezi Filaretem a starozákonním Jóbem. 
Filaretovi Bůh požehnal „…          

244) Tamtéž, l.  (3).
245) Tamtéž, l.  (4).
246) Tamtéž, l.  (5).
247) Tamtéž, l.  (3).
248) Tamtéž, l.  (4).
249) Tamtéž, l.  (3).
250) Tamtéž, l.  (4).
251) Srov. верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 

концепции…, cit. d., s. 17–24.
252) Tamtéž, l.  (3).
253) Tamtéž.
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 “254), je podoben  „ “255), a „     
  “256); a „    “ snáší vše s pokoru a trpělivostí 
„            “257). 
V rámci ponaučení dokonce sám odkazuje k biblickému Jóbovi jako ke svému vzoru 
„…              
 “.258) Máme zde tedy ukázkovou variaci motivu imitatio Iobi (srov. též 
tento motiv v Exkurzu druhém) – připodobněním se k němu se Filaretos stává novým či 
druhým Jóbem.259)

 Ve druhém nejčastějším přirovnání (čtyři výskyty) hagiograf upřednostnil praotce 
Abraháma (srov. též motiv imitatio Abrahami v Exkurzu druhém). O Filaretovi se 
dozvídáme, že „        “260)  
a „...   “261); okolí ho vnímalo jako druhého Abraháma: „   
       “262). Ve vidění jistého věřícího 
v závěru hagiografie se tento v ráji dotazuje: „...     “, nikoliv, bylo mu 
odpovězeno, nýbrž „...         “263) 
 Dále je byzantský světec připodobněn (vždy jeden výskyt) k Josefu a jeho bratřím: 
„...           “; a k praotci 
Jákobovi: „           “264).

Vidíme, že autor hagiografie obratně využívá široké škály singulárních ŘK taktik. 
Níže předkládáme několik závěrů.

Začněme však svérázným výkladem chování světce, jejž představila již  
v 70. letech minulého století ruská badatelka S. V. Poljakovová. Pokud se podle ní do 
života začteme pozorně, zjistíme, že 

„místo obvyklého hagiografického hrdiny zde vystupuje postava, jež je blízká 
k folklornímu typu šťastného hlupáka a jeho biografie tak odpovídá rámci rozšířené 

254) Tamtéž, l.  (1).
255) Tamtéž.
256) Tamtéž, l.  (2).
257) Tamtéž.
258) Tamtéž, l.  (8).
259) K motivu imitatio Iobi srov. též luDwig c., Sonderformen byzantinischer Hagiographie und ihr 

literarisches Vorbild. Untersuchungen zu den Viten des Äsop, des Philaretos, des Symeon Salos und 
des Andreas Salos, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1997, s. 81–88. 

260) „    “, cit. d., l.  (1).
261) Tamtéž, l.  (4).
262) Tamtéž, l.  (5).
263) Tamtéž, l.  (9).
264) Tamtéž, l.  (8).
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syžetové šablony, dle níž se hlupák-šťastlivec, nehledě na svou hloupost, stává 
bohatým a ožení se s královnou (…) v obou existujících variantách života se 
Filaretos chová obdobně jako hlupák z pohádky a ukazuje, nehledě na to, že je jeho 
život nazýván ,bohumilým a dokonalýmʻ (64,4) slabosti, jež nejsou svatému vlastní,  
a nejednou se dostává do směšného postavení.“265) (kurzíva – M. Ř.) 

Ačkoliv nelze vyloučit jistou „blízkost“ některých folklorních motivů 
s hagiografickými, resp. obecně časté ovlivňování obou žánrů, tento výklad musíme, 
také na základě zde provedeného rozboru, jednoznačně odmítnout. Považujeme ovšem 
za zajímavé, že také S. V. Poljakovová si všimla (obdobně jako A. Každan, jenž považuje 
Filareta za „netypického“ světce266)) jeho „nestandardnosti“ a dokonce směšného 
postavení, do něhož se svými skutky dostává. Že se ovšem nejednalo o chování „hlupáka“, 
je neméně zjevné.  

1) Singularita či substandardní chování se přirozeně nejvýrazněji projevují na pozadí 
„normy“. Kdyby neexistovala předem daná pravidla „standardního“ normativní 
chování, singularita by přestala hrát v komunikaci svoji roli. S jistým – a pochopitelným 
– zjednodušením si snad můžeme představit, jakými normami se řídila hospodyně na 
vesnici v byzantské společnosti 8. století – zajisté se příliš nelišily od těch norem, jichž 
se hospodyně drží (ve své většině) po staletí. Žena se v rodině chová hospodárně, šetrně, 
řečeno frazeologismem myslí na zadní kolečka. K této praxi se text hagiografie neustále 
vrací: po každém Filaretově aktu milosrdenství, jenž je v očích ženy i dětí vždy chápán 
jako akt singulární, následuje odkaz na zhoršení podmínek života rodiny, tedy poukaz na 
„normu“ (viz výše).     

Ze zjevně aporetické situace, kdy může důsledné uplatňování evangelijní logiky 
(viz níže konkrétní citace) přivést rodinu k materiálnímu zhroucení, nachází světec řešení 
v příslibu skrytého pokladu, jejž vlastní.

2) Také užití odkazů při popisu paradoxního chování světce takřka výhradně ke 
starozákonním biblickým postavám není v této hagiografii náhodné. Odhlédneme-li od 
problematického definování „standardu“ ve starozákonním pojetí svatosti, výběr postav 
prozrazuje jistou záměrnost. Jób v křesťanské (i židovské) literatuře tradičně představuje 

265) полЯковА С. в., „Фольклорный сюжет о счастливом глупце в некоторых памятниках 
агиографии VIII в.“, in: Bизантийский временник 34 (1973), s. 130. 

266) kazhDan A., A History of Byzantine Literature…,cit. d., s. 289. Srov. dříve publikovanou studii: 
kazhDan a., sherry l. f., „The Tale of a Happy Fool: the Vita of St. Philaretos the Merciful 
(BHG. 1511z–1512b)“, in: Byzantion. Revue Internationale des Études byzantines 66 (1996),  
s. 351–362.
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nejen předobraz trpícího a trpělivého člověka, je rovněž označován jako „spravedlivý“  
a „nezištník“ (srov. „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, 
Hospodin vzal; jméno Hospodinovo budiž požehnáno“, Jb 1, 21). Praotec Abrahám pak 
po staletí zůstává předobrazem pevnosti ve víře, ctností „patriarchálnosti“ a pohostinnosti 
(srov. v analyzovaném životě odkaz k tzv. pohostinství Abrahámovu, jež prokázal třem 
andělům, Gn 18, 2–8). Ve zkoumané hagiografii však plní odkaz k Abrahámovi ještě jinou, 
hlubší funkci, totiž poukaz k Filaretovi jako k hrdinovi sakrálního příběhu s etiologickými 
prvky. Nacházíme zde však i jinou dimenzi „nestandardnosti“: když hagiograf na konci 
života uvádí, že Filaretos „  “267), jistě tak nečiní pouze proto, aby mohl 
svým potomkům předpovědět budoucnost; dle našeho názoru lze i zde najít příměr se 
singulárností v chování starozákonních proroků.  
  
3) Filaretos svými činy nabádá k proměně myšlení, ke změně vztahu k majetku 
a pozemským statkům vůbec. Zcela v souladu se svým přízviskem (řec. ,  
csl. ) koná dobro, při němž „neví tvá levice, co činí pravice“ (Mt 6, 3). Pro 
obecně křesťanskou etiku ve věcech milosrdenství (také dávání almužny atd.) je totiž 
symptomatické, že je tato činnost vykonávána v skrytu, jen tak ji Bůh přijme („Varujte se 
konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“, je důležité „… aby tvé dobrodiní 
zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“, Mt 6, 1, resp. 6, 4). Zde je 
zapotřebí hledat další vrstvu singulární, paradoxní reality, tj. Filaretovo opětovné lhaní 
(vůl se vzdálil od stáda, nebo ho někdo ukradl; brzy odjede a vola již nepotřebuje; chitón 
zanechal u včelích úlů atd.), když je při dávání almužny přistižen (ustálená norma: ten, 
kdo dává almužnu, má tak činit vskrytu a nemluvit o ní).
  
4) V kontrastu se S. V. Poljakovovou nacházíme motivaci chování světce především 
v Bibli. Vzal za svá Kristova slova „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo 
mají bohatství!“ (Mk 10, 23); „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do 
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí“ (Mt 6, 26); „Nemějte tedy starost a neříkejte: co 
budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Potom všem se shánějí pohané. Váš 
nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království  
a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek“ 
(Mt 6, 31–34) aj.   

V závěru textu hagiograf dokazuje, že kýženého výsledku – perlokučního cíle 
– bylo dosaženo: nakonec příbuzní světce sami sebe označují za slepé, když neviděli 

267) „    “, cit. d., l.  (8).
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Filaretovu zbožnost: „    (…)      
   “, 

ba dokonce za hlupáky:  

            
          
  “268)

3. 1. 3 Komparace perlokučních cílů jurodivosti a singularity

Podle S. A. Ivanova nelze považovat „svatou prostotu“ za typ jurodivého chování,  
a to především proto, že Filaretos Milosrdný nic nesimuluje, nýbrž je právě naopak 
vtělením prostoduchosti. Jurodivého lze podle něj označit různými epitety, jen ne 
„prostoduchým“.269) Jistě – pokud budeme chápat jurodivost a jurodivé chování v přísně 
daných „kanonických“ hranicích specifických pro tento typ svatosti, je tomu vskutku 
tak. Podíváme-li se však na dané texty z jiného úhlu, totiž z úhlu „substandardního“ či 
„singulárního“ chování, dojdeme k jinému závěru. 

Jak vidíme, v obou hagiografiích používají jejich autoři obdobných singulárních 
ŘK taktik. Singularita sice není s jurodivostí shodná, vykazuje však jisté shodné rysy  
a k dosažení konkrétních perlokučních cílů používá některých postupů, jež jsou vlastní  
i jurodivosti.

Pro definování jednotlivých perlokučních cílů, jichž chtěli autoři životů zjevně 
dosáhnout, je zapotřebí nejdříve definovat konkrétní ŘK situace, v nichž se uskutečňují. 
Z níže uvedených pěti typů ŘK situací (srov. kapitolu 3. 3 Výčet řečově-komunikačních 
situací ve zkoumaných hagiografických textech) se lze v obou textech setkat 
bezpochyby se dvěma z nich, totiž ŘK situacemi pedagogizace a instrukcionalizace. 
(Zatímco název první nevyžaduje bližší objasnění, druhý – díky podobnosti s jiným  
termínem –, zřejmě ano. Při zavedení tohoto pojmu jsme si vypomohli lat. instructio,  
tj. poučení, ponaučení).

Obě hagiografie obsahují řadu pasáží, v nichž dochází k instrukcionalizaci adresátů, 
tj. poučení ve víře – zpravidla se jedná o vyhraněné případy (ponaučení vykradače hrobů, 
prostitutek, mamonářských mnichů, velmožů aj.). Pedagogizačního působení je užito 

268) Tamtéž, l.  (7).
269) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 18.
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daleko šířeji – nevyčerpává se vzděláváním ve víře ostatních, často je spíše nonverbální 
povahy a spoléhá na působení samotné osobnosti, na reakci na jeho „ne-normální“ způsob 
života. „Didaktické cíle“ některým Ondřejovým skutkům (např. návštěvě nevěstince) 
přisuzuje i A. M. Pančenko.270)

Jaké jsou tedy nakonec perlokuční cíle jednotlivých životů?
Zatímco o dosažení perlokučního cíle hagiografie Filareta Milosrdného, tj. změny 

myšlení rodiny a příbuzných – můžeme tedy mluvit o metanoickém perlokučním efektu 
– se dozvídáme na konci díla, s hagiografií Ondřeje Jurodivého je situace složitější. 
A to jednak pro rozsáhlost díla, ale také z důvodu poměrně složité struktury textu, 
v němž popis jurodivého chování světce zabírá méně než polovinu textu. Přece však 
z popisu jurodivého chování vychází jeden souhrnný a často užívaný perlokuční cíl, totiž 
korekční (z lat. correctio – oprava, náprava, polepšení). Autor tak literárními prostředky 
upozorňuje na nesoulad hodnot křesťanské společnosti s normami evangelia a apeluje na 
jejich nápravu, korekci, k původnímu, ideálnímu stavu. Tento postoj se dále ustavil jako 
prerogativum jurodivého chování vůbec.
 Závěrem podotkněme, že mezi oběma typy svatosti však existuje jeden značný 
rozdíl: zatímco Ondřej Jurodivý – zcela dle obecné intence jurodivých životů – 
nedoporučuje následovat způsob zbožného života, jejž si zvolil, Filaretos na smrtelné 
posteli činí pravý opak, když v poslední hodince zástupcům své rodiny říká:

                
          
      271)

Setkáváme se zde tedy s fenoménem synkretičnosti vyšších cílů: pokud jurodivý 
nevybízí k následování (často to výslovně zakazuje!), jedná se o svého druhu „normální“ 
logiku jurodivého chování. Singulární dialektická logika pak toto pravidlo překonává 
– pokud se hagiograf rozhodne kromě „pobídnutí“ (a tím ponechání dalšího postupu na 
Bohu, je to on, kdo dané dílo dokončí) k explicitnímu vyjádření konkrétní cesty, jak toho 
dosáhnout, bez váhání ji využije. I v tomto se projevuje nadpřirozená hagiografická etika 
a dílčí rozdíly perlokučních cílů. 

270) pančenko a. M., „Jurodství jako podívaná“, in: Metamorfózy ruské kultury, cit. d., s. 64.
271) Tamtéž, l.  (8).
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3.	2	mAteriály	ke	kAtAlogu	Singulárního	chování	(S	komentáŘi)

Nejčastější výskyt singulárního chování v hagiografiích lze podle výsledků našeho 
bádání pracovně rozdělit do jedenácti skupin textů. Jednotlivé skupiny mají jak řadu 
specifických, tak řadu obecných rysů, jsou vzájemně částečně zaměnitelné, mohou se 
rovněž prolínat a jejich počet není tímto výčtem zajisté vyčerpán. Rovněž je zjevné, že 
kompletní zpracování takto rozsáhlého textového materiálu a sestavení úplného katalogu 
singulárního chování je záležitostí budoucího bádání – spíše však vědeckého týmu než 
jednotlivce. 

V rámci jednotlivých skupin dochází ke konkrétním, vzájemně analogickým 
řečově-komunikačním situacím (v širším pojetí, viz níže kapitolu 3. 3 Výčet řečově- 
-komunikačních situací ve zkoumaných hagiografických textech) a realizují se singulární 
ŘK taktiky.

Níže uvádíme jednotlivé skupiny s charakteristickými příklady. Z důvodu vhledu 
do širšího pozadí legendy uvádíme vždy v několika slovech základní informace o světci/
světici či literární postavě; přímé citáty z díla pak představují konkrétní kontext písemné 
památky. Podtržena jsou ta místa, kde dochází k přímému vyjádření singularity.

(V těchto materiálech ke katalogu singularit necháváme zcela stranou hagiografie 
jurodivých, jež jsou v této práci považovány za singulární par excellence). 

3. 2. 1 Smích a „směšné“ chování

Je-li člověk mučen, podle obecně přijaté fráze mu „není do smíchu“. Svatí však –  
a to přesto, že samozřejmě nebyli necitelní a obrnění proti všem strázním života – často 
žertovali. 

Když mučedníka Kodrata z Nikomedie (3. století, svátek 10. března) položili na 
rozžhavený rošt, řekl svému mučiteli: 

„             
              
 “

Přihlížející pak viděli, že „     “.272)

272) „             “, 
in: ЧМ, sv. 3, l.  (68). (Pro přehlednost uvádíme u csl. pramenů nejdříve paginaci v csl. a poté 
arabské číslice). 
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Sedmnáctiletá thebaidská mučednice Maura (3. století, svátek 3. května), jež 
společně se svým novomanželem Timotheem přijala, tak jako tisíce dalších, mučednickou 
korunu „    “, představuje další příklad. Ačkoliv se 
pro mládí nejdříve zdráhala přijmout svůj úděl, po přesvědčivých slovech Timotheových 
a „  “ se postavila na mužovu stranu. Místodržící „“  
(tj. hegemon, řec.) na její rozhodnutí reagoval lstivým přesvědčováním, nátlakem 
a posléze mučením. Poté, co jí nechal ostříhat vlasy a useknout prsty na rukou, nechal ji 
vsadit do kotle s vařící vodou. Světice však trvala na tom, že voda „   
    “ a nabízela svému trýzniteli: „     
                
  “.273) 

Římský mučedník sv. Vít (Vitus, † 303, svátek 15. června) a jeho „“ Modest 
byli na příkaz císaře Diokleciána vrženi „    “. 
Císař chtěl světce násilím donutit, aby se vzdal křesťanského Boha a obětoval bohům 
pohanským: „            
             “.  
Sv. Vít se však ani muk horoucího kotle nezalekl, a když anděl ochladil vodu v kotli 
tak, že v něm stál „  “, obrátil se k císaři se slovy: „  
              
 “.274)  

Raně křesťanský mučedník hispánského původu sv. Vavřinec (Laurentius, asi 
225–258, svátek 10. srpna) zakusil během krutého vymáhání doznání, kdy po něm 
trýznitelé požadovali, aby ukázal „ “275), které údajně ukryl, nejen 
bití „“ (tj. železnými řetězy s ostny), ale císař také „   
       “. Sv. Vavřinec snášel 
mučení s modlitbou na ústech a dokonce „   “. Ani tehdy, když při 
dalším mučení přinesli „ “, založili pod ním oheň a tělo světce „  
 “276), neklesal na duchu. Naopak, na adresu trýznitelů pronesl: „  
            “277) 

273) „        “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (356).
274) „      “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (121). Srov. stejnou 

pasáž: „ ,Co je, Diokleciáne? Kde jsou tvé hrozby? Vzdávám ti dík, žes nám připravil koupel. 
Kéž bys ještě přichystal i mýdlo!ʻ“ – „Slovanská legenda svatovítská“, in: Staroslověnské legendy 
českého původu…, cit. d., s. 332. 

275) „          “, in: ЧМ, sv. 4, l. 
 (481).

276) Tamtéž, l.  (482).
277) Tamtéž, l.  (483).
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Raně křesťanský mučedník Vincent († kolem 304, svátek 11. listopadu) se smál 
svému trýzniteli a nabádal ho k ještě tvrdšímu mučení: 

            
             
             
              
  .278) 

Mučednice Anastázie Mladší († 290 nebo 304, svátek 26. prosince), 
„“ (řec. ), jež byla umučena za císaře Diokleciána 
v ilyrském Sirmiu (dnes Sremska Mitrovica v Srbsku), se rovněž vysmívala 
(„“) hlouposti svého věznitele, který jí ukazoval krásu pohanských model.  
Když jí později hrozili mučením a předváděli různé mučicí nástroje, nezalekla se:

 
            
      .279)

Poznamenejme, že singulární chování tváří v tvář smrti – většinou s využitím topoi 
ohně či hranice – je poměrně časté a má paralely i v dalších hagiografických textech: srov. 
životy mučedníků Theopempta, Zoe Pamfylské, Koprea aj. (více viz Exkurz druhý).

Tyto a jiné případy lze samozřejmě rovněž částečně zařadit do kategorie 3. 2. 3 
(Fyzická újma, ztráta života).

* * *

Smích je, jak známo, v obecné rovině mnichům zapovězen. Hagiografie však humorem 
nešetří – jedná se přitom většinou o humor situační, nicméně často je naplněn hlubším 
přesahem. Označení „mnich“ neznamená pouze „sám, osamocený“ (z řec. ), 
nýbrž také „unicus“ (lat.), tedy „jedinečný, obzvláštní, jiný než ostatní“ (tj. singulární). 

Jednou hledali u „“ (též , řec. ), tedy toho, „    
    “, učeného mnicha, jenž měl dlít 
na Athosu. Tím mnichem byl budoucí zakladatel Velké laury Athanasios Athoský (asi 

278) „    “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (341).
279) „         “, in: 

ЧМ, sv. 2, l.  (167). K českocírkevněslovanskému životu této mučednice, jeho možnému původu 
a variantám viz nejnověji čajka f., Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii, Praha 2011.
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920–asi 1000, svátek 5. července), jenž se skrýval u jednoho z místních starců a prohlásil 
se za negramotného. Protos o něm nevěděl, nicméně slíbil, že se brzy na pravidelném 
poradním sněmu, jež se konal třikrát do roka v rámci oslav významných svátků (Narození 
Kristovo, Pascha a Zesnutí přesvaté Bohorodičky) v lauře „“ (tedy v Karyes), 
sejdou všichni igumenové a mniši Svaté hory. A tam bude jistě poznán. Když nadešel čas 
vánočního setkání, protos poznal dle popisu mnicha, ten však měl jiné jméno. Nechal 
ho tedy pro zkoušku číst. Starec, který ho učil této dovednosti, pochyboval o výsledku  
a smál se té pošetilosti:

„             
            
  “280)    

Také exorcismus v sobě může ukrývat prvky „smíchového“ světa. V níže uvedené 
pasáži ze života biskupa Parthenia z Lampsaku dokonce žertuje i běs: „…  
     “!

3. 2. 2 Morální újma, pomluvy

 „Normální“ člověk odmítá pomluvy, vyhýbá se jim, případně se s tím, kdo ho pomlouvá, 
soudí. Ne tak singulární svatí.

Jeden z nejvlivnějších byzantských asketických autorů, Jan Klimak (Ioannes 
Klimakos, svátek 30. března, † 670/680), slovy hagiografa „     
    “281) nic nenamítal, když ho nazývali tlučhubou a lhářem: „ 
      [      ]   
   .282)    “. Když jeho spolubratří poznali, 
že „          “,283) 
prosili ho, ať zase promluví, a on tak učinil.

Svatí se však nezdráhají utrpět rovněž újmu morální. Efréma Syrského svádělo 
několik žen a jednou z nich byla jeho sousedka. Naoko s návrhem souhlasil a navrhl jí 
(stejně jako ostatním) toto: 

280) „     “, in: ЧМ, sv. 4, l.  (245). 
281) „     “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (168). 
282) F 4, 13.
283) „     “, cit. d., l.  (170). 
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         284)

Běžný člověk se sotva skloní před těmi, kdo ho urážejí, a nebere vážně Kristův 
příkaz milovat své nepřátele. Nicméně svatí tak činili. 

Sinopský mučedník Fokas (4. století, svátek 22. září) řečený „“  
(tj. sadař, zahradník) nasytil a pohostil vínem sluhy velitele, již ho přišli zatknout. Vzal 
tak doslova za své biblické přísloví „Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, 
žízní-li, napoj ho vodou“ (Př 25, 21). A nejen to – celý večer je nechal ve svém domě 
hodovat s tím, že Foku, kterého hledají: „      “. Když 
se vojáci ráno dověděli, že to on je onen Fokas, nechtěli jej odvést, trval však na tom,  
ať splní příkaz svého pána: „           
  “. A dodal: „ (...)       
           “. Přemlouval je 
také slovy žalmu: „Tvé milosrdenství je lepší než život“ (Ž 63, 4). Tentokrát již mu vojáci 
vyhověli – byl zabit mečem. Fokas tak dle svého přání „     
 “.285) Nebeským „sadem“ či „zahradou“ je zde míněn Eden (srov. Ez 36, 35). 

Ve sbírce apofthegmatického typu nazvané Luh duchovní byzantského autora 
Ioanna Moscha, jednom ze stěžejních děl asketické literatury, se nachází následující 
příběh. Když jednou cestoval antiochijský patriarcha Theodotos, vzal si na cestu pouze 
klerika. Zpočátku jel patriarcha na voze a klerik na oslu, nicméně patriarcha brzy navrhl, 
že „              
       “. Klerik nabídku odmítl s poukazem na to, že je to 
pro patriarchu nedůstojné: „     “. Patriarcha trval na 
svém, dokonce klerika obvinil z urážky: „       
   “.286)

Jednou nesl žák Efréma Syrského jídlo pro svého učitele, spadlo mu však na zem. 
Efrémovi se zželelo „ “ a řekl: „        

284) „     “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (439).
285) „       “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (108).
286)            

 , Kyjev 1628 (citováno z reprintu, Moskva 1908),   (33). 
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 “.287) 

* * *

Byla přece jen jistá hranice trpění pomluv: svatí totiž nikdy nesouhlasili s obviněním  
z hereze.

K potření hereze se naopak v hagiografiích hodí jakýkoliv prostředek, dokonce 
krádež či zničení knih. Podle tradice se tak zachoval Efrém Syrský v polemice s heretikem 
Apollinariem. Lstivě, pod záminkou zájmu o jeho učení, si vypůjčil Apollinariovy knihy 
od jedné z jeho následovnic a „     “. 
Když se vrátil do svého obydlí „         
               
           “. Během disputací 
tak Apollinarios nemohl nahlédnout do svých knih a při o víru prohrál: „  
        “.288) 

Poustevník Makarios Egyptský ( 4. století, svátek 19. ledna), jeden ze tří egyptských 
Makariů, se rozhodl vzkřísit mrtvého, aby heretikovi, jenž „ “ dokázal, 
že jím popírané vzkříšení je realitou: „       
“.289) 
 V zápasu s herezemi svatí neváhají trpět. Biskup města Plusiady v Bithynii Pavel 
Vyznavač († kolem roku 850, svátek 7. března) vystupoval proti ikonoborecké herezi  
a byl za to pronásledován.290)

3. 2. 3 Fyzická újma, ztráta života
 
„Obyčejný“ člověk nevyhledává ponížení, újmu na zdraví ani smrt. Řadový člověk se 
také snaží, aby ho nepříjemnost či ztráta, o nichž ví, že přijdou, postihla co nejméně. 
Svatí však jednají zcela opačně a osobní újmu dokonce vyhledávají. Následovali tak 
Krista, jenž podle evangelií kázal nastavit nejen jednu, ale i druhou tvář (Mt 5, 39) a dát 
nejen košili, ale i plášť (Mt 5, 40).

287) „     “, cit. d., l.  (440).
288) Tamtéž, l.  (441). 
289)„          “, 

        , sv. I, l.  (253).
290) „     “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (54). 
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Biskup Parthenios z Lampsaku (4. století, svátek 7. února) proslul svými zázraky 
a uzdraveními, zejména vyháněním běsů z posedlých. Pasáž z jeho života, v níž se slituje 
nad běsem, který se nemá kam uchýlit, a nabídne mu sám sebe, je z hlediska singulárního 
chování zvláště příznačná. Ocitujeme ji proto celou:

                
              
            
              
            
               
                
              
              
             
              
             
              
               
            
            
             
           
              
 291)

O chalkedonském asketovi Anenasovi (svátek 18. března) hagiograf říká, že 
byl „          “292). Proslul 
však nejen svými schopnostmi léčit různé neduhy, nýbrž také asketickými skutky. Aby 
se vyrovnal svému vzoru, jistému poustevníku Majúmovi, s nímž žil v poustevně na 
syrsko-perském pomezí, „      “. Asketickou 
horlivost prokazoval také tím, že úmyslně nosil vodu z Eufratu do společné poustevny 
v malé nádobce, aby ho to stálo více práce: 

291) „       “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (473). 
292) „      “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (103). 
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„             
             
        “293)

Světec se – na rozdíl od běžného člověka – nesnaží vyhnout újmě nebo ji zmenšit.
Mučedník Kindeos (3.–4. století, svátek 11. července), presbyter vesnice Side 

v maloasijské Pamfylii, zaplatil za dřevo na hranici, na níž byl upálen, a dokonce si přál 
sám ho odnést:

           (tj. vojáci)  
               
    294)  

Když se například mučedník Kodrat z Nikomedie (3. století, svátek 10. března) 
odmítl klanět pohanským bohům („  “, křičeli na něj jeho trýznitelé), 
podstoupil kruté mučení „         
        “, přesto však trýzniteli 
odpověděl „        “295) a nakonec skonal 
mučednickou smrtí.

V období pronásledování křesťanů římskými císaři Diokleciánem a Maximianem, 
kdy „               
  “, bránil lid odvedení Petra Alexandrijského († 311, svátek 25. listopadu) 
z vězení na popravu „“. Lidé stáli u dveří ve dne i v noci. Světec se však 
obával krveprolití a poprosil proto „“296), aby udělal díru ve stěně z druhé strany, 
a dobrovolně odešel na smrt.

Mučednice Julianie († 304, svátek 4. března) podstoupila kruté zacházení  
a později i smrt z rukou vojáků (usekli jí hlavu) římského císaře Aureliána společně se 
svým bratrem Pavlem. Když ji mučili, začal se „“ (tj. vězeňský dozorce, řec. 
, z lat. spe[i]culator)297), který jí lámal žebra, kochat jejím tělem, ona však 
do něj kopla levou nohou a trvala na tom, ať odvede svou práci pořádně:

293) Tamtéž, l.  (104). 
294) „    “, in:       

  …, cit. d., sv. II, l.  (629).
295) „             “, 

cit. d., l.  (65).
296) „       “, in: ЧМ, sv. 1, l.  

(471).
297) V Novém zákoně figuruje tento termín rovněž ve významu „kat“, mj. ten, který sťal hlavu Jana 

Křtitele, srov. „        “ – „Proto poslal kata 
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        .298)

 Když bili bratry mučedníka Meleusippia z Landonu (2. století, svátek 16. ledna) 
Speusippia a Eleusippia a jeho nechali na pokoji, žádal hlavního z trýznitelů jménem 
„“, ať zbijí i jeho, přál si také trpět pro Krista:

             
             
        299)

Nikomedijský rodák mučedník Panteleimon († 305, svátek 27. července) žádal 
vojáky poté, co došli za město na místo popravy, aby ho, stejně jako jeho druhy, popravili 
mečem: „      “. Dokonce jim vyhrožoval, 
že pokud tak neučiní „      “.300) 

Biskup Eusebios ze Samosaty (svátek 22. června, † asi 379), protivník ariánů, od 
nich během sporů, jež se rozhořely ve 4.–5. století po celé římské říši, mnohé vytrpěl. 
Když mu trýznitelé pohrozili, že mu useknou pravou ruku, nastavil obě: „   
      “.301)

Za dob pronásledování křesťanů žil v maloasijské Pamfylii mučedník jménem 
Kalliopeos († 304, svátek 7. dubna). Když jako křesťan odmítl „“  
a prohlašoval, že „ (...)         
“302), byl uvržen do věznění a mučen. Jeho matka Theoklea, jež rozdala veškerý 
majetek chudákům, dala vojákům pět zlatých mincí, aby jejího syna ukřižovali hlavou 
dolů: „         “. Učinila tak  
s pokorou, neboť „          
    “303).

s příkazem přinést Janovu hlavu“ (Mk 6,27).
298) „           “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (28). 
299) „             

    “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (330).
300) „       “,  

in: ЧМ, sv. 4, l.  (425). 
301) „      “, in:      

   …, cit. d., sv. II, l.  (549).
302) „   “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (223). 
303) Tamtéž, l.  (224). 
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Оn sám děkoval Kristu, že ho poctil možností pro něj trpět: „   
          “304). 

Raně křesťanská mučednice Natalie (4. století, svátek 26. srpna) přemlouvala  
ve vězení svého manžela Adriana, který uvěřil při pohledu na statečnost mučedníků,  
ať neodmítá muka, nýbrž se z nich naopak raduje:

    (tj. ke Kristu)        
              
             
             
         (…)      
              
             305) 

3. 2. 4 „Vše je v rukou Božích“

 „Běžný“ věřící se spoléhá na Boží pomoc, nicméně pomáhá si i sám. Singulární svatí 
však spoléhají cele na Boha.

Když poustevníka Juliana (4. století, svátek 18. října) – vedl asketický život 
v Parthské poušti u břehů Eufratu – hostila zbožná žena, spadl její sedmiletý syn do studny. 
Ona  se však nepřestala poustevníkovi věnovat: „      
          “.  
Po Julianově dotazu, kde je dítě, odpověděla, že na něj padla nemoc, poustevník trval na 
tom, ať se připojí k jejich hostině:

             
              
             
        .306)

 Singularita a singulární chování tak není, jak pramení z tohoto textu, prerogativem 
pouze světců – může se vztahovat i na vedlejší postavy hagiografií.

304) Tamtéž, l.  (223). 
305) Tamtéž, l. – (567–568).
306)  „       “, in:      

   , sv. I, l.  (316).
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 Zcela na Boha spoléhal také Štěpán Permský (asi 1340–1396, svátek 26. dubna), 
jenž se vydal „   “, aby obrátil na křesťanství ugrofinské Zyrjany 
(dnes národ Komi ve stejnojmenné autonomní republice Ruské federace), a stal se 
tak jedním z prvních ruských misionářů. Se zyrjanskými žreci světec vedl několik pří  
(„   “), hlavní z pohanských kněží „   
   “307) se mu však nechtěl podřídit a navrhl308), 
ať zkusí sílu svých věr zkouškou ohněm a vodou: „         
      “. Protože byl tento čin větší než jeho pokora, oddal 
se světec cele do rukou Božích „    “.309) Když se žrec 
zalekl společně „  “ do ohně i do prohlubní v zamrzlé řece, odhalila se jeho 
zbabělost a Štěpán ordál vyhrál.310)

3. 2. 5 Mírnost, nevinnost, prostota

Výše uvedené osobní rysy jsou obvykle považovány v běžném životě za vlastnosti lidí 
slabých či neschopných. Pro singulární svaté ovšem představují výzvu a příležitost, jak 
skrze paradox víry poukázat na vyšší pravdu. 
 Žák abby Antonia Pavel Prosťáček (4. století, svátek 4. října), člověk „ 
   “, přišel jednou do svého domu a našel tam svou ženu, jak mu je nevěrná:  
„             
          “.311)

 Jednou se chystal asketu Athanasia Athoského zabít jeho spolubratr-mnich. 
Připravil si k tomu meč, vydal se k jeho cele a oslovil ho: „ “, jenže „ 

307) V Životě Štěpána Permského od Jepifanije Moudrého z přelomu 14.–15. století má žrec, vyzývající 
světce konkrétní jméno – Pam-Sotnik (ačkoliv obecného , tj. prostě žrec, jako v Minejích, 
Jepifanij také užívá), srov. „Житие Стефана Пермского“, in: Святитель Стефан Пермский.  
К 600-летию со дня преставления, Прохоров Г. М. (ed.), Sankt-Peterburg 1995, s. 122.

308) U Jepifanije se na této zkoušce dohodnou společně, poté co jim po dlouhé při „dojdou slova“: 
„ …          “, in: „Житие 
Стефана Пермского“, in:  Святитель Стефан Пермский…, cit. d., s. 144.

309) „          “, in: ЧМ, sv. 3, l. 
– (316–317). Srov. „…          …“, 
„Житие Стефана Пермского“, in:  Святитель Стефан Пермский…, cit. d., s. 146.

310) Ke kontextu středověkých ordálů srov. komenDová j., Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské 
středověké legendy…, cit. d., s. 115–120. 

311) „     “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (176). Srov. Palladiovu 
verzi: „Zasmál se a pak je vážně oslovil: ,Pěkně, pěkně… Vlastně, mně do toho nic není. Při Ježíšovi, 
já už ji k sobě nechci. Jdi vezmi si ji…ʻ“, pallaDios, Poučné příběhy pro komořího Lausa…,  
cit. d., s. 42 (22,1).
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          “. Athanasios se této situaci 
podivil, ale nakonec mnicha, jenž se ho chystal zabít, políbil a vše mu prominul:

              
             
              
         (…)       
                
         .312)

Athanasios tak demonstroval svoje „“, tj. čistotu, nevinnost duše (zde ve 
významu řec.). 

Na alexandrijského patriarchu Jana Almužníka (asi † 620, svátek 12. listopadu)313) 
se jednou rozhněvali dva klerici – zatímco jeden „ “ brzy upustil, druhý nepřestával 
patriarchu napadat. Když později sloužil liturgii, vzpomněl si na slova evangelia: 
„Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 
nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď  
a přines svůj dar“ (Mt 5, 23–24) a „         
        “.314)

Ukázala se tak „   “ egyptského prvobiskupa.

Chování tohoto typu má paralely v mnoha dalších hagiografických textech a nezřídka je 
doprovázeno singulárním chováním. 
 Když se poustevník Makarios Egyptský vracel do své cely, spatřil, jak z ní kdosi 
odnáší věci. Neváhal a začal pomáhat zloději, jenž ho okradl, naložit lup na osla.
 Krétský biskup sv. Myron († asi 350, svátek 8. srpna) jednou nachytal „ 
“, tedy lupiče, jak mu kradou žito. Nemohli však plné pytle zdvihnout ze 
země, a tak jim sám pomohl: „           
    “.315)

312) „     “, in: ЧМ, sv. 4, l.  (249). Srov. stejnou 
pasáž v Soborniku Nila Sorského: „             
                  
          “, in: „    “, 
лëннгрен Т. п., Соборник Нила Сорского, I, Moskva 2000, s. 331–332. 

313) Část ostatků světce je uchovávána v korunovačním dómu sv. Martina na Bratislavském hradě.
314) „         “, cit. d., l.  

(356).
315) „     “, in: ЧМ, sv. 4, l.  (474).
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3. 2. 6 Sebeomezování, ponížení, sebepokořování, pokání 

Pro řadového člověka je také typické, že na sebe bere pokud možno co nejmenší povinnosti, 
ne tak singulární světci.

„Běžná“ sebevýchova či sebeomezování nenabývá „fanatických“ podob. Zcela 
jinak je tomu v případech, kdy svatí pokořují své tělo:

V mládí žil biskup kyperského města Konstance Nifont (4. století, svátek  
23. prosince) hříšný a lenivým životem. S cílem překonání tohoto stavu si zvolil přísné 
sebeomezování: mj. si uštědřil čtyřicet ran do tváře za to, že užil nepotřebného slova,  
a nosil v ústech kámen, aby se vyhnul zlým výrokům:

          
          
              
             
             
   
  

Trest si dále ještě zpřísnil:
 

            
              
...316)

Poustevník Makarios Alexandrijský († 395, svátek 19. ledna) se proslavil řadou 
asketických skutků. Aby v sobě pokořil „ “, uložil si zvláště tvrdý trest:

            
            
            
              
           

316) „        “, in: ЧМ, sv. 2,  
l. – (172–173).
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Ani to ho však neodradilo, aby se při další příležitosti nepodrobil stejnému trestu 
opět:

              
              
           317)

Když chtěli navštívit v poušti místní vládci skit Mojžíše Černého (více k němu 
dále) a on se o tom dověděl, uvedl je v omyl tím, že sám sebe zapřel:

               
            
               
  318)

Také později Mojžíš pocítil hanu a ponížení. Když ho chtěli vysvětit po dlouhém 
asketickém životě na presbytera místního města, připravili pro něj „“ zkoušku. 
Po jeho příchodu do chrámu ho začali vyhánět, on jim to však neměl za zlé, naopak 
obviňoval sám sebe: „         
         “.319)

K zvláště strohému pokání se odhodlala poustevnice Marie Egyptská († 522, 
svátek 1. dubna). Poté, co prožila 17 let v „  “, odešla na popud 
Bohorodičky z Jeruzaléma do Jordánské pouště, kde žila v přísné askezi čtyřicet sedm 
let. Když ji tam našel mnich Zosimas, považoval ji nejdříve za přízrak („ 
“), nebo stín („   “), neměla na sobě ani kus oblečení 
a za svou nahotu se styděla: „...          
 “.320) Jejich tři setkání – při posledním z nich Zosima našel Marii již 

317) „     “, in: ЧМ, sv. 2, l.   (365). U Palladia 
jsou oba příběhy spojeny v jeden: „Jednou ráno seděl v kelle. Na nohu se mu posadil komár a bodl 
ho. Ucítil bolest a rozmáznul komára rukou, když už byl napitý krví. Pomyslel si, že se tím dopustil 
pomsty, a sám sebe odsoudil k tomu, že se posadil za trest nahý na šest měsíců do bažiny ve Skétis 
– to je v úplné pustině. Tam jsou komáři jako vosy, probodnou i kůži divokého prasete. Byl celý tak 
popíchaný a udělaly se mu boule, že si někteří mysleli, že má elefantiázu. Za šest měsíců přišel do 
své kelly a jen po hlase se poznalo, že je to Makarios.“ – pallaDios, Poučné příběhy pro komořího 
Lausa, přel. J. Pavlík, Praha 2002, s. 29 (18,4).

318) „     “, cit. d., l.  (581). 
319) Tamtéž, l.  (582). 
320) „          

“, in: ЧМ, sv. 3, l. – (188–189). Srov. „Život Marie Egyptské, někdejší nevěstky, 
konající přísné pokání v Jordánské poušti“, in: Byzantské legendy…, cit. d., s. 83–95.
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mrtvou a s pomocí lva vyhloubil hrob a pohřbil ji – obsahují další prvky substandardního 
chování (Mariino vznášení se nad zemí během modlitby či chůze po hladině Jordánu). 

Když je průměrný člověk ve stavu pokušení, sotva se uchýlí ke krajnímu řešení, 
svatí tak nicméně v řadě případů činí (v hagiografické literatuře se jedná o velmi rozšířený 
topos).

Během návštěvy na poušti „  “ poustevníka Pavla Thébského 
(† asi 341, svátek 15. ledna), požádal jej sv. Antonios, ať mu vypráví o svém mládí, tj. o 
období pronásledování křesťanů v Thébaidě. Mezi pozoruhodnými skutky, jež vykonali 
jeho současníci pro Krista, zmínil také mučení, jemuž byl podroben „  
“. Když nezabraly obvyklé způsoby mučení, přivázali ho na postel a ruce a nohy mu 
přivázali „ “. Poté: „        
    “. Mučedníkovo tělo se nechalo svody mladé dívky 
zlákat, avšak když pocítil, že jej chtíč přemáhá: „       
                
   “.321)  Analogická pasáž je uvedena v krátkém příběhu 
apofthegmatického typu jako poslední čtení k 31. květnu (uzavírá třetí svazek Minejí pro 
čtení), zde však již „nějaký křesťanský mladík“ dostal jméno Filosofos.322)

Palestinský mnich (vedl asketický život v poušti nedaleko Kaisareie) Martinian 
(† asi 422, svátek 13. února), vstoupil do ohně, aby nezhřešil s ženou, která ho dlouze  
a rafinovaně sváděla v jeho cele: 

…               
             
      .323)

Tento syžet zřejmě vychází již z raných apofthegmat324) a v jistých obměnách 
se s ním lze setkat i v jiných hagiografiích.325) Tak například anachoreta Jakub Postník  
(6. století, svátek 4. března) vedl asketický život ve Foinikii, poblíž vesnice Porfyrion  

321) „     “,  in: ЧМ, sv. 2, l.  (321). Srov. též život 
Jakuba Postníka.

322) ЧМ, sv. 3, l.  (519).
323) „    “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (511).
324) Srov. Apofthegmata. Výroky a příběhy pouštních otců, I, přel. J. Pavlík, Praha 2000, s. 90–91 

(kapitola V, č. 42).
325) Srov. „      “, in:     

    , sv. I, l.  (145).
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a jednoho dne přijal z milosrdenství do své cely ženu, jež se vydávala za mnišku vracející 
se z cest. Aby se vloudila do jeho přízně a svedla ho z cesty čistoty, tvrdila, že je nemocná 
a potřebuje vyléčit: „        “. 
Poustevník se nad ní smiloval, udělal znamení kříže a „ohřál“ jí rukou srdce. Proto, aby 
se zbavil chtíče, jenž ho začal ovládat, raději si opálil ruku, aby nezhřešil: 

             
            
            
               
           
            
     326)

Přesto později, v šedesáti letech, pod vlivem běsa s ženou zhřešil.327)

Poustevník Benedikt z Nursie (asi 480–547, svátek 14. března), „ 
   “, jeden ze zakladatelů západního mnišství, rovněž podstoupil 
zkoušky, jež asketům přísluší. Běs neustále hledal „    “ a 
nakonec zvolil „ “. Proto, aby se zbavil běsa hříchu, vyválel se v kopřivách 
a křoví s trny: 

             
              
           

326) „        “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (33). 
Tento syžet se těšil velké oblibě. Srov. pasáž z auto-bio-hagiografie protopopa Avvakuma (Petrova, 
1620–1682): „Když jsem byl ještě popem, přišla se ke mně zpovídat dívka, obtížená mnohými 
hříchy, propadlá různému smilstvu a samohaně. Plačky mi začala všecko podrobně vypovídat, stojíc 
v chrámě před evangeliem. A já, nehříšný lékař, sám jsem se roznemohl, rozpálen v nitru smilným 
ohněm. A hořko mi bylo v tu hodinu. Vzal jsem tři svíce, přilepil je na pulpit, vztáhl jsem pravou 
ruku do plamene a držel ji tak, dokud ve mně neuhasl zlý žár“, – „Život protopopa Avvakuma“, 
in: Život protopopa Avvakuma jím samým sepsaný a jiná jeho díla, přel. B. Ilek, Praha 1975,  
s. 34–35.

327) V povídce „Otec Sergij“ využil L. N. Tolstoj několik stěžejních motivů této hagiografie, více 
viz mj. pletnev r., „Tolstojs «Vater Sergij» und die russischen Heiligenleben“, in: Zeitschrift 
für slavische Philologie X (1933), s. 105–106; пАнченко А. М., „Русская культура в канун 
Петровских реформ“, in: Из истории русской культуры. XVII – началo XVIII века, sv. III, 
Moskva 1996, s. 235n; гродецкАЯ А. Г., Ответы предания: жития святых в духовном поиске 
Льва Толстого, Sankt-Peterburg 2000, s. 207–263.  
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     .328)

3. 2. 7 Křesťanské povinnosti jako hřích

Touha po kariérním postupu je přirozeným jevem a nevyhýbá se ani křesťanům. Pro 
singulárního svatého se může samotná služba církvi v rozporu s touto „normální“ logikou 
stát hříchem. 

Palestinský asketa Sáva Osvícený (439–532, svátek 5. prosince) považoval 
vysvěcení na kněze (spolubratři ho chtěli za presbytera) za počátek ctižádostivosti: 

„             
              
“.329)

Jeden z nejvýznačnějších raně křesťanských autorů Efrém Syrský (svátek 28. ledna, 
asi 306–373), „harfa Ducha svatého“, jak bývá z úcty přezdíván, pocházel „  
    “330). Když jej podle tradice vysvětil Basil z Kaisareie na 
biskupa Edessy, nechtěl se ujmout svého úřadu „    
 “. Aby se vyhnul biskupským povinnostem, udělal ze sebe dokonce blázna:

              
            
           
             
        .331)

Ačkoliv hagiograf mluví o Efrému Syrském jako o jurodivém („ “), 
S. A. Ivanov toto chování považuje pouze za simulaci, nikoliv jurodivost samotnou.332)

328) „    “, in: ЧМ, sv. 3, l.  (88).
329) „       “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (36).
330) Zde se hagiograf dopustil nepřesnosti, sv. Efrém se narodil v jiném významném mezopotámském 

městě, Nisibis; k jeho tvorbě viz mj. Řoutil m., „Na východ od Antiochie. Řecké myšlení za 
hranicemi Byzance, 2.–8. století. Syrská tradice“, in: milko p., Úvod do byzantské filosofie, 
Červený Kostelec 2009, s. 222–224. Viz též pallaDios, Poučné příběhy pro komořího Lausa…,  
cit. d., s. 71–72 (40).

331) „     “, cit. d., l.  (440). 
332) ивАнов С. А., Блаженные похабы…, cit. d., s. 18.
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3. 2. 8 Nezištnost

Podle dnešních ekonomických pravidel platí, že „každá práce by měla být adekvátně 
zaplacena“. Svatí však často pracovali za neadekvátní náhradu, nebo úplně bez ní.

Poustevník Mojžíš Černý (též Etiopský či z Etiopie, 4. století, svátek 28. srpna), 
původně zloděj a násilník, po obrácení pak jeden z předních asketů egyptské Skétis, nosil 
v noci tajně vodu do cel ostatních anachoretů (zápasil tak s hříchem smilstva, který ho 
každou noc přepadal):

           
            
                
                  
            
  .333)

Když zakladatel palestinského mnišství Hilarion Veliký (288–372, svátek 21. 
října) vyléčil jistého velmože, jehož sužoval nečistý duch, přinesl mu tento jako odměnu 
za vyléčení „  “. Prosil ho, ať dar přijme, poustevník mu však ukázal 
chléb z ječmene a dar odmítl se slovy: „     
 “.334) Zlato nepřijal a velmož odešel domů vyléčený i s penězi.

Křesťanství zná celou kategorii světců – nezištníků (řec. , csl. 
), mj. Tryfona, Kyrra, Panteleimona, Kosmu a Damiána, zde se však 
jedná až na výjimky o lékaře, nezištně léčící nemocné, či osoby, které rozdali veškerý 
svůj majetek chudým.335) Zatímco svatí nezištníci léčili především druhé (dle Kristova 
přikázání „Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak 
přijď a následuj mne!“ [Mk 10, 21]), a onen „poklad na nebesích“ znamenal spásu, tedy 
svatost336), singulární svatí usilují především o spásu své duše.

333) „     “, cit. d., l.  (579). Srov. Palladiovu 
verzi: „V noci vycházel ven a chodíval ke kellám starců a přísných asketů, bral jejich džbány  
a tajně je naplňoval vodou. Mají totiž k vodě daleko – jedni dvě míle, druzí pět, jiní půl míle“, in: 
pallaDios, Poučné příběhy pro komořího Lausa…, cit. d., s. 37 (19,8).

334) „     “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (244).
335) Již v období Kyjevské Rusi se v ruském prostředí těšil největšímu ohlasu právě kult mučedníků 

Kosmy a Damiána († konec 3. století). 
336) Живов в. М., Святость. Краткий словарь агиографических терминов, cit. d., s. 20.
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3. 2. 9 Nelpění

Světec – na rozdíl od obyčejného člověka – nelpí na bohatství a svém jmění.
„Otec poustevníků“ sv. Antonios (asi 251–356, svátek 17. ledna) jednou našel na 

cestě stříbrný podnos, ale rozpoznal, že se jedná o ďáblovu léčku:

            
             (...) 
              
  337)

Zanedlouho pak našel na cestě v poušti ďáblem nastrčené zlato. Ani tentokrát se 
nenechal obelstít a přeskočil přes něj:

               
    .338)

Asketka Melanie Mladší (též „Římanka“, 383–439, svátek 31. prosince)339) viděla 
nezištné egyptské starce, kteří prchali před zlatem „   “. Jednomu 
z nich Ethestionovi, Melanie vložila zlato do nádobky se solí, on se však za ní vydal, aby 
jí ho vrátil. Když Melanie odmítla přijmout zlato zpět „        
“.340)

Mučednice Natalie (viz též výše) vymlouvá svému snoubenci Hadrianovi lpění na 
majetku: 

337) Srov. „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou“ (Sk 8,20).
338) „     “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (334). srov. pasáž první: 

„Avšak nepřítel uviděl opět jeho snahu a chtěl ji překazit. Nastražil do cesty přelud v podobě velké 
stříbrné mísy. Antonín prohlédl, že jde o lest toho, který nenávidí krásu a dobro, zastavil se, pohlédl 
na mísu, a aby se ujistil o ďáblově přítomnosti, řekl: ,Odkud se vzala v poušti mísa? Vždyť cesta 
není ani prošlapaná, ani na ní nejsou žádné stopy někoho, kdo by tudy šel (…) Je to tedy ďáblova 
léčka. Nezabráníš mi v mé horlivosti, ďáble. Ať je mísa zatracena i s tebou‘“; a druhou: „… uviděl 
již ne přízrak, leč skutečné zlato, rozhozené po cestě (…) Ale ač se Antonín podivil, kolik ho bylo, 
přece však ho přeskočil, jako by skákal přes oheň a šel jakoby mimo a ani se neohlédl nazpět.“ 
– atanáš, sv., Život sv. Antonína Poustevníka, přel. V. Ventura, E. Mendelová a kol., Velehrad 1996, 
s. 28–29, resp. 29.

339) Viz též pallaDios, Poučné příběhy pro komořího Lausa…, cit. d., s. 84–85 (54,4), s. 88 (58,2)  
a s. 90–92 (61).

340)„     “, in: ЧМ, sv. 2, l.   (236).
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     .341) 

Důkladnému rozboru tuto hagiografii z hlediska paradoxního chování podrobil  
Je. M. Vereščagin.342)

V životě biskupa Theodora Edesského (asi 776–856, svátek 9. července) najdeme 
pasáž s popisem obdobného chování. Po čtyřicet devět let se modlil jistý sloupovník za hřích 
pýchy, když se vyvyšoval nad svého bratra, s nímž vedl asketický život v mezopotámské 
poušti. Jednoho dne totiž uviděl, jak jeho bratr „      
              
     343) “. Sloupovník se ze zvědavosti na toto místo vydal 
a našel hroudu zlata. Zlato vzal a koupil za ně ve městě dům. Postavil v něm klášter 
s chrámem, hospicem i ubytováním pro poutníky, založil mnišskou komunitu a jmenoval 
igumena, přikoupil vesnice a „  “. Když tak učinil, s hrdostí se vracel 
zpět do pouště a přemítal o své zbožnosti, která jistě překoná zbožnost bratrovu: „ 
             
       “. Na místě, kde zlato našel, se mu 
však zjevil anděl, jenž jeho skutky hodnotil jinak:

           
           
              
            
          
              
             
      344)

Poté mu přikázal, ať se odebere do města Edessy k chrámu sv. Jiří a vystoupí na 
sloup, kde setrvá „    “. Po desetiletích přísné askeze se 
mu anděl opět zjevil, a na dotaz, zač byl takto potrestán, dostal odpověď: „ 

341) „         “, cit. d., l.  (568).
342) верещАгин е. М., „Филологическая интерпретация парадоксального поведения  

св. Наталии Никомедийской“, cit. d., s. 521–546.
343)  (řec. ) – jeskyně.
344) „              

 “,  in: ЧМ, sv. 4, l.  (290).
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          “.345) V očích Božích 
však došel odpuštění a dostalo se mu daru „“.

Jmění či majetek, i sebeskrovnější, může sloužit, pokud je ho adekvátně užito, spáse 
člověka. V singulární perspektivě však nejde o jeho prvoplánové užití, tj. utracením za 
bohumilé věci, nýbrž za jejich přetvoření v nástroj, který může ke spáse duše dopomoci. 
O tom hovoří následující hagiografický příběh.

Moschův Luh duchovní obsahuje následující text. Jednou přišel k jistým starcům 
na návštěvu jiný asketa a začal číst z knihy zvané Ráj, jejíž ponaučení měl rád a snažil se 
jim dostát. Četl jim následující příběh.  Jednou přišli k poustevníkovi lupiči a okradli ho. 
Když okradený zjistil, že si vzali vše, ale zapomněli na jednu řízu, vzal ji a rozběhl se za 
nimi se slovy: „        “. Světské normy přikazují 
schovávat svůj majetek před zloději. Singulární chování však velí nejen nic neschovávat, 
ale dokonce, pokud něco zbylo, dát to také, a to vše bez hrozby ze strany lupičů.

Má však tento příběh poukázat pouze na osobní nezištnost askety? Jeho skutek se 
neminul účinkem, na zloděje zapůsobil, a donutil je k činu pokání, tj. navrátil jejich duše 
Bohu: „             
   “. 

Dále však následuje příběh, jenž tento zjednodušující výklad popírá. Poté, co 
dočetl, řekl asketa, že právě tato slova mu kdysi byla k užitku. I k němu totiž přišli, když 
žil poustevnickým životem v okolí Jordánu, lupiči. Modlil se během četby této pasáže,  
ať jej Bůh sezná za hodna stejného duchovního činu. Za pár dní na dveře jeho cely opravdu 
zabouchali zloději a on se zaradoval: „      “. Otevřel 
dveře, přijal je, zažehl svíci a začal jim ukazovat svůj majetek se slovy: „   
    “. Na dotaz, má-li zlato, řekl, že má „ “. Vše si vzali 
a odešli. Když tento příběh dovyprávěl, zeptal se ho jeden z asketů, zda se za nimi vydal, 
jako onen předchozí poustevník. On však řekl: „          
   “346)  

Pokud tedy v prvním případě skutek askety vede k přímé nápravě hříšníků, ve 
druhém se tak nestalo. Mnich dokonce nechtěl, aby se tento příběh odehrál jako předchozí! 
Zdá se, že se zde jedná opět o paradoxní projev synkretičnosti vyšších cílů: někdy dochází 
k nápravě hříšníků příměji, jindy je namístě pouze „pobídnutí“ a dokončení je ponecháno 
na vůli Boží. Paradoxní singulární logika tak může mít mnoho podob.

345) Tamtéž, l. – (290–291).
346)   ..., cit. d.,   (212).
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Kyjevský mnich Arefa Pečerský († 2. polovina 12. století, svátek 24. října) 
ukrýval ve své klášterní cele mnoho zlata, jejž si s sebou přinesl. Nikomu však nedával 
almužnu, ani sám ho neužíval: „...        
            “. Jednou 
v noci přišli zloději a všechno mu ukradli: „      
           “. Arefa začal obviňovat své 
spolubratry, ti jej však utěšovali. Zanedlouho hořem onemocněl: „    
            “347). Když ležel ve 
své cele „ “, zjevil se mu zástup („“) andělů a zástup běsů a „ 
“ o jeho zlato a duši. Běsi tvrdili, že jím chtěl Boha pohanět, a patří proto jim, 
andělé mu navrhli, ať ukradený majetek daruje Bohu, neboť se jedná o pokušení: „  
    “. Na radu zjevivších se andělů tedy Arefa vše uloupené, 
následuje příkladu Jóba348), daroval Bohu. Majetek se poté proměnil v almužnu, protože: 
„         “. Arefa se tak obrátil 
na správnou cestu a jeho spolubratři děkovali Bohu: „    
        “.349)

Andělé tak světci připomínají, že zlato či majetek nejsou z podstaty špatné či dobré. 
Z hlediska asketismu a duchovního vývoje mnicha jsou nebezpečné vazby a povinnosti 
s majetkem spojené, nikoliv majetek sám. A to tím spíše, že duchovní život askety 
není prost různých pokušení a jeho úkolem je především boj se zlými, nepotřebnými 
myšlenkami (řec. , csl. ) a vášněmi (řec. , , csl. ). 
To měl mj. na mysli také Nil Sorský v legendární polemice „nezištníků“ s „josifljany“ 
stran klášterního majetku na místním sněmu v Moskvě roku 1503 a v dalších letech. 
Při úvahách o této polemice se často zaměňuje prostředek za cíl: odmítání majetku není 
cílem Nilova snažení, nýbrž pouze jedním z prostředků, jak dokonaleji naplnit asketický 
život. Názory a chování Nila Sorského a Josifa Volockého lze samozřejmě poměřovat 
kategoriemi společenskými, případně hospodářskými, rozhodující úlohu však hraje 
srovnání asketických ideálů obou ustavujících osobností ruského středověkého mnišství. 
Nil Sorský totiž chápe majetek jako „smrtonosný jed“, a to zcela v tradici poustevnického 
života, z perspektivy naplňování mnišského poslání a úkolu – tj. zbožštění, neboli theóse  
(řec. , csl. ).350) 

347) „     “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (264).
348) Srov. „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; 

jméno Hospodinovo buď požehnáno“ (Jb 1,21). K topice kategorie imitatio Jobi viz Exkurz 
druhý.

349) „     “, cit. d., l.  (265).
350) „Стяжанiя же, иже по насилiю от чюжихъ трудовъ събираема, вносити отнюдь нсть намъ 

на ползу. Како бо можем съхранити заповди Господня, сia имюще: ,Хотящему с тобою 
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3. 2. 10 „Přísná“ etika

V této kategorii na sebe světci berou cizí hříchy – vzhledem k častému výskytu nelze tento 
jev označit za náhodu, naopak – vzniká zde konkrétní paradigma.351) Singulární dialektická 
logika, „přísná etika“, je tak v protikladu s  běžnou logikou a etikou „odpouštějící“. 
Aktéři při ní nejen odpouštějí těm, kdo je osočují, ale berou na sebe také cizí vinu, brání 
hříšníka s újmou pro sebe. Uveďme si několik příkladů.

Jistá mniška Marie, která se nechala postřihnout do kláštera jako muž pod jménem 
„“ (svátek 12. února), neprotestovala proti vyhnání s ostudou z kláštera. Za to, že 
údajně svedla během cesty mimo klášter dceru krčmáře, byla donucena opustit mnišské 
společenství: „     “. Trest přijala s pokorou: „ 
      “. Když se později ukázalo, že je žena a nikoliv muž 
(„ “) a obvinění jsou tedy lichá, přijal ji igumen zpět do kláštera.352)

Mnichu Janovi, řečenému Barsonufios (?, svátek 29. února), jenž se dobrovolně 
vzdal postu biskupa v Damašku a odešel s touhou věnovat se mnišskému životu do 
Nitrijské pouště, dělal mnohá příkoří jistý spolubratr „ “: nespravedlivě 
ho nařknul, pomlouval ho atd. Jakmile se to dozvěděl igumen, chtěl sjednat nápravu, Jan 
však vzal vše na sebe: „           
         “.353)

Jakýsi mnich Nikon Sinajský (svátek 11. května) údajně sesmilnil s dcerou jistého 
„“, tedy Egypťanа. Nadřízení ho potrestali a vyloučili ze společenství na 
tři roky, ponižovali ho a fyzicky trestali. On je však žádal, aby mu umožnili pokání: 
„      “. Když byla prokázána jeho nevina, žádali ho  
o prominutí, on však řekl: „    “354) 

судитися и одежу твою взяти, дажь и срачицуʻ. – и прочая елика таковаа, страстни суще 
и немощни? Но яко яд смертоносенъ отбгати и отгоняти!“ – „Предание Нила Сорского  
(О жительств от святых писанiй)“, in: Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. 
Сочинения, Прохоров Г. М. (ed.), Sankt-Peterburg 2005, s. 86. Srov. též: Řoutil m., „Ideál 
mnišství podle sv. Nila Sorského (s přihlédnutím k triptychu Sobornik Žitij grěčeskich svjatych)“, 
in: Theologická revue 1 (2005), s. 32–38.

351) верещАгин е. М., коСТоМАров в. г., Язык и культура. Три лингвострановедческих 
концепции…, cit. d., s. 872–874.

352) „             
 “, in: ЧМ, sv. 2, l. – (507–509).

353) „      “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (567).
354) „  “,in:         , sv. II, l.  

(366).
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3. 2. 11 Nonverbální skutky

Nonverbální singulární chování či skutky se vyskytují v hagiografiích sice zřídka, díky 
své názornosti a přenositelnosti však dosahují maximální sdělnosti.
 Jedním z nejčastějších topoi je trojiční chování, tedy snaha o výklad základních 
principů křesťanství za pomoci čísla tři, tj. Trojice.

V hagiografii Meletia Antiochijského († 381, svátek 12. února) je popsána situace, 
kdy se biskupa pokusil v chrámu během kázání umlčet archidiákon, jenž se držel ariánství, 
tím, že „...    “. Biskup Meletios se však nevzdal a snažil se vyjádřit 
trojiční učení přijaté na sněmu v Nikáji (jež ariáni odmítali) pomocí střídavého používání 
prstů355) – jednoho a poté tří: 

            
          
           
         

Když to archidiákon uviděl, pustil jeho ústa a chytl ho za ruku. Biskup ale začal 
opět kázat, a tak mu znovu dal dlaň na ústa. Tento zápas trval dlouho, nicméně „  
         .“356)

Nakonec biskup zvítězil a shromážděným věřícím se mu podařilo učení  
o sv. Trojici vysvětlit. „Normální“ teolog by se k podobné profanaci nesnížil, pro 
singulárního světce však nepředstavuje žádný problém.357) Gestikulace se tak stala 
prostředkem demonstrace vyznání víry.

Podobné chování má takřka paradigmatické protějšky v dalších hagiografiích. 
V životě Paisia Velikého (320–417, koptsky Bišoi či Pišoi, svátek 19. června), 

zakladatele koinobiálního typu mnišského soužití v egyptské Nitrii, se nachází pasáž, v níž 
se hovoří o zvláštním způsobu, jímž bojoval proti herezi jednoho z místních kněží, jenž 
tvrdil, že existuje pouze Bůh Otec a Bůh Syn – „       
 “. Pletl totiž zvláštní koše – měly tři uši, obvyklé jsou přitom přirozeně uši dvě:

355) Pro ruské staroobřadníky se později tento text stal další, často citovanou podporou v diskusích  
o používání dvoj- či trojprstí. 

356) „        “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (503).
357) Více viz: верещАгин е. М., „Полемика вокруг двуперстия: филологический анализ 

Мелетиева благословения“, in: Русские старообрядцы. Язык. Культура. История, Касаткин 
Л. Л. (ed.), Moskva 2008, s. 11–35.
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Když se ho otázali „     “, odpověděl jim:

              
               
          
                 
         

Svojí prací chtěl oslavovat a vyznávat sv. Trojici – ucha jsou tři, ale košík jeden:

                
       

Boj proti heretické myšlence skončil úspěšně: „   (...) 
“358) a Paisos pak všechny poučil o pravé víře. 

Ve stručném životě kyjevsko-pečerských mnichů Kukši, Pimena Postníka  
(† po roce 1114, svátek 27. května) a jejich druha je dokonce oslavována společná 
mučednická smrt, tedy nonverbální skutek nejvyššího pořádku, ve znamení Trojice:  
„               
            “.359)  
 Příkladů „trojičního chování“ se singulárním podtextem lze v hagiografiích najít 
bezpočet.

3.	3	výčet	Řečově-komunikAčních	SituAcí	ve	ZkoumAných	
hAgiogrAfických	textech
 
Na podobu a užití jednotlivých singulárních ŘK taktik má zásadní vliv, v jakých řečově-
komunikačních situacích se vyskytují. Podařilo se nám prozatím definovat pět takových 
situací.

358) „         “, in: ЧМ, 
sv. 4, l.  (142).

359) „        “, in: ЧМ, sv. 4, l.  
(579). 



91

Všechny zde navržené termíny mají pouze pracovní charakter a je jich užito pouze 
z důvodu vyvarování se podrobných popisů konkrétních situací.

ŘK situace katechizace360)

Do této kategorie ŘK situací lze přirozeně v širším smyslu zařadit téměř všechny ostatní 
ŘK situace. Křesťanství je ve své podstatě náboženstvím hlásaným (srov. Mk 16, 15)  
a právě skrze katechizaci se většině věřících dostává poznání víry. Katechizační techniky 
byly vypracovány již v rané církvi. ŘK situace katechizace tedy patří k nejstarším vůbec 
a za lze považovat i mnohá ponaučení aj. 

ŘK situace homologetizace
Název ŘK situací je odvozen od jednoho z nejstarších typů světců vůbec, tzv. vyznavačů 
(řec. ). Za vyznavače jsou v církvi označováni ti ze světců, již vytrpěli mučení 
za víru, nicméně nezemřeli pro ni a svědčili (vyznávali) o ní svým dalším životem. Pro 
tuto kategorii textů je typický eulogický (z řec. ), tj. pochvalný, až adorační 
charakter popisu motivace konání, přičemž velebeny jsou nejen skutky samotné, nýbrž  
i snaha o ně. Eulogickému klíči je podřízena i volba ŘK taktik. 

V této kategorii ŘK situací lze vyčlenit početně zastoupenou ŘK situaci martyrií, 
tato se již týká mučedníků, tedy těch světců, kteří za křesťanskou víru položili život. 

ŘK situace pedagogizace
Také ŘK situace pedagogizace, jež mají propedeutický charakter a uvádějí jedince do 
konkrétní kulturní situace, patří k velmi rozšířeným.

ŘK situace instrukcionalizace 
Tyto ŘK situace, v nichž dochází k ponaučení či poučení (odvozeno z lat. instructio) 
adresáta, lze pozorovat v mnišském prostředí, nicméně v hagiografiích je jich využíváno 
daleko šířeji.

ŘK situace paterizace
Jedná se o ŘK situace, při nichž hraje podstatnou roli duchovní vedení (odvozeno  
z lat. pater – otec). I v těchto situacích se přirozeně používají různé ŘK taktiky. Situací 
tohoto typu lze definovat několik – od strohých příkazů apofthegmatického charakteru 
až po pozdější propracované podoby duchovního vedení. V kontextu této práce se daná 
situace nejčastěji vyskytuje v mnišském prostředí.

360) Srov. верещАгин е. М., Церковнославянская книжность на Руси…, cit. d., s. 
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Ačkoliv se v jednotlivých ŘK situacích akcentují různé podoby vztahů, ve většině 
z nich dominuje v širším slova smyslu mystagogický (tj. zasvěcující), charakter činů, 
skutků, promluv či postojů. V některých případech se jedná o uvedení do tajemství 
víry, v jiných o její utvrzení, v dalších o prohloubení zbožnosti či dokonce o výzvu 
k neprotivení se zlu a dobrovolné oběti. Také v případě hagiografických textů jde autorovi 
o instrumentalizaci vyjadřovacích prostředků, tj. vypracování strategie a definici taktik, 
jimiž chce dosáhnout kýženého cíle. Ve vědomí adresáta, ať již konvertity, neofyty či 
věřícího člověka, se tak vypracovávají nominativní prostředky, s nimiž si lze osvojit 
či hlouběji uvědomit podstatu křesťanského učení. Může se tak přitom dít jak cestou 
mystické zkušenosti, tak rozumového, logického uchopení.

3.	4	obecné	Závěry

V průběhu našeho bádání se ukázalo jako nezbytné znovu promyslet, či lépe vyjádřit 
se k některým otázkám a problémům, jež v posledních desetiletích zaujímaly nikoliv 
poslední místo ve výzkumu ruského středověkého a raně novověkého písemnictví a měly 
tak či onak vztah k hagiografickému žánru. Níže nabízíme několik obecných závěrů.

3. 4. 1 Singularita jako „antikultura“? Smíchový svět a singulární prvky  
v hagiografických textech

Bádání v oblasti tzv. „antikultury“ středověku, případně „antichování“ jeho představitelů 
patřilo k oblíbeným tématům diskuse nejen medievistů od konce 60. let minulého století 
a úzce souviselo s módními myšlenkovými trendy i dobovými sociálními pnutími. Za 
„antikulturu“ či „antichování“ bylo považováno mnohé, a to včetně chování jurodivých 
světců. Pod „antichováním“ bylo obecně myšleno „opačné, převrácené, zvrácené chování, 
jinými slovy chování se naopak“ a B. A. Uspenskij jej dokonce považoval za „výjimečně 
typické“ také pro ruskou středověkou kulturu.361) 

Otázka tedy zní: můžeme singulární chování považovat za „antikulturu“ či 
„antichování“? Výsledky zkoumání ve stěžejní části této práce věnované analýze 
hagiografického materiálu z hlediska singulárních ŘK taktik a singularity jako takové 

361) уСпенСкий Б. А., „Антиповедение в культуре Древней Руси“, in: Семиотика истории. 
Семиотика культуры, Мoskva 1994, s. 320.
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nás vedou k závěru, že nikoliv. Ba dokonce pokud jde o funkci „substandardního“ či 
„ne-normálního“ (singulárního) chování v rámci staroruské literatury, je nezbytné – 
minimálně pokud jde o texty hagiografického typu – některé závěry předchozích bádání 
v oblasti „smíchového světa“ výrazně přehodnotit.

Jak již bylo výše řečeno, byla to právě kniha D. S. Lichačova a A. M. Pančenka 
Smích staré Rusi, jež přinesla řadu nových podnětů pro zkoumání fenoménu smíchu  
a „smíchové kultury“ ve staroruském písemnictví. 
 V prvních slovech uvedené práce definuje D. S. Lichačov „smíchový svět“ 
takto: 

„Smích obsahuje zároveň destruktivní i konstruktivní princip. Smích narušuje 
souvislosti, vazby a významy, které existují v životě. Smích ukazuje nesmyslnost 
a nenáležitost vztahů, které zdůvodňují existující jevy, konvenčnosti lidského 
jednání a života společnosti. Smích ,ohlupujeʻ, ,odhalujeʻ, ,demaskujeʻ, ,obnažujeʻ. 
Působí tak, jako by navracel světu jeho chaotičnost. Zavrhuje nerovnost sociálních 
vztahů a odmítá společenské zákony, které k té nerovnosti vedou, ukazuje jejich 
nespravedlivost a náhodnost (…) Když boří, vytváří i něco vlastního: svět porušených 
vztahů, svět nenáležitostí, logicky nezdůvodněných souvztažností, svět osvobozený 
od konvencí (…) Psychologicky smích člověka zbavuje – aspoň dočasně – závazku 
vést si podle norem, existujících v dané společnosti. Smích poskytuje člověku 
pocit, že ,stojí stranou‘, že není zainteresován na tom, co se událo a co se děje (…) 
Jednou z nejcharakterističtějších zvláštností středověkého smíchu je jeho zaměření 
na toho, kdo se sám směje (…) V skryté i odhalené podobě je v tom ,dělání bláznů‘ 
obsažena kritika existujícího světa, demaskují se existující sociální vztahy, sociální 
nespravedlnost.“362) 

Na jiném místě: 

„Pro středověký smích je příznačné jeho zaměření na nejcitlivější stránky lidské 
existence. Tento smích se nejčastěji obrací proti samé osobnosti toho, kdo se směje, a 
proti všemu, co je pokládáno za posvátné, bohulibé a důstojné.“363)  

Tyto citace obsahují řadu výroků, k nimž lze na základě našeho výzkumu zaujmout 
postoj. 

362) lichačov D. s., „Smích jako světový názor“, Smích staré Rusi, cit. d., s. 7–8.
363) Tamtéž, s. 13.
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Začněme od konce: s výhradami můžeme souhlasit, že také v hagiografických 
textech se smích zaměřuje na „nejcitlivější stránky“ lidského života a smích se opravdu 
často týká samotné osobnosti, tj. toho, kdo se směje. V žádném případě se však hrdinové 
hagiografií nevysmívají ničemu posvátnému, sakrálnímu, právě naopak – na tyto stránky 
života upozorňují, vyzdvihují je a jsou ochotni (ba dokonce po tom často touží!) položit 
za ně životy.

Nyní k „destruktivnímu a konstruktivnímu principu“ smíchu. V námi sledovaných 
hagiografiích se setkáváme prakticky pouze s konstruktivní, tedy tvůrčí rolí smíchu: 
adresáta ,neohlupujeʻ, nýbrž poučuje. Jestli něco ,odhalujeʻ, je to existence nad-reálného, 
nad-přirozeného světa; pokud něco ,demaskujeʻ či ,obnažujeʻ, jedná se o jistotu, že je 
člověk v tomto životě pouhé „“ (řec. ), tj. prach, bláto, hlína (Ž 18, 43; Iz 
29, 16; J 9, 6)364). Aby člověk prozřel a uvědomil si, že bez transcendence lidský život 
pozbývá smyslu, musí si setřít špínu (csl. , řec. )365)z očí: „   
   “.366) Cílem singulárního smíchu také není navracet světu 
chaotičnost, právě naopak: singulární svatí prostřednictvím smíchu ukazují na přirozený 
chod věcí a jiný pořádek skutečnosti, jenž skrze něj prosvítá. Chtonický chaos představuje 
ve skutečnosti to, proti čemuž v souladu s raně křesťanským chápáním světa jako kosmu, 
tj. pořádku či harmonické jednoty veškerenstva, jenž má svůj počátek a dojde svého 
konce, usilovně bojují.

Tato naše tvrzení souzní s kritikou, jíž se dostalo některým dřívějším názorům 
medievistů a historiků kultury na témata „antikultura“, „smích a jurodiví“, „jurodivost  
a šaškovství“, „jurodivost a karneval“ aj. Kritika přitom nespočívá v nemožnosti 
zkoumat roli smíchu v hagiografiích jurodivých, ale spíše ve způsobu, metodě  
a srovnávacích kritériích, které až do novější doby převládaly ve světovém, ale především 
ruském vědeckém prostředí. Jako příklad uveďme práce tří autorů – I. A. Jesaulova,  
A. L. Jurganova a N. Rostovové.

Podle I. A. Jesaulova jsou jurodivost a šaškovství blízké, nicméně v žádném 
případě nikoliv shodné modely deviantního kulturního chování. Šaškovství představuje 
kvintesenci karnevalu a jeho živlem je smíchová kultura. Jurodivost rovněž náleží 

364) дьЯченко г., прот., Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших 
древне-русских слов и выражений), Moskva 1900, s. 60; СедАковА о. А., Церковнославяно-
русские паронимы. Материалы к словарю, Moskva 2005, s. 68. Srov. pojem    in:  
Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae, Kurz J. (ed.), sv. I, Praha 1960,  
s. 146.

365) Slovník  I.  I.  Srezněvského  uvádí  tento  pojem také  pod  termínem                                                                      viz 
СрезневСкий и. и., Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам, 
sv. I, Sankt-Peterburg 1893, sl. 184.

366) Z liturgického zpěvu na svátek Seslání Ducha svatého, cit. z.: СедАковА о. А., Церковнославяно-
русские паронимы…, cit. d., s. 356.

 /  / ,
 /  / ,
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smíchové kultuře, ale směšná je jen vnějškově – hlubinný smysl jurodivosti smíchem 
nelze vyjádřit. Západní intelektuálové-šedesátníci dle něj přijali myšlenku „karnevalizace“  
a „šaškovství“ vřele právě proto, že v ní viděli anticipaci dividizace, tj. rozmělnění lidské 
osobnosti, jež představuje třetí etapu smrti subjektu. Od Nietzscheho „smrti Boha“, 
přes Barthovu a Foucaultovu „smrt autora“ až po smrt „celostního subjektu“. Levicoví 
bachtinovští apologetové karnevalu pak využívají pouze jednu úroveň smíchu. Naopak  
v ruské křesťanské tradici se šaškovství vždy vztahovalo k infernální, běsovské sféře.367) 

Slova A. L. Jurganova o tom, že „Jurodivý není ve svatosti autonomní. Ona sama 
je dar Boží. Jinak řečeno v pravoslaví se oblast směšného dotýká bezmála toho nejvyššího 
stupně svatosti“368) předznamenávají i jeho další poznámky ke vztahu „smíchového 
světa“, jurodivosti a svatosti obecně. Jurganov zásadně nesouhlasí s tvrzením, že 
jurodivost představuje jakéhosi „prostředníka“ mezi kulturou lidovou a kulturou oficiální, 
tedy církevní, jak o ní hovoří např. A. M. Pančenko.369)  Zásadně také odmítá názor  
M. M. Bachtina, že právě v parodijně-sváteční kultuře člověk získává skutečnou podstatu, 
protože parodie nemůže být podstatou. Z této paradoxnosti Bachtin vyvodil koncepci 
ambivalentnosti smíchu, kterou cele přejali D. S. Lichačov i A. M. Pančenko. Analýza 
středověkých hagiografických pramenů podle Jurganova dosvědčuje, že je tato až příliš 
často deklarovaná ambivalentnost nerealizovatelná, protože 

„v každém konkrétním projevu textové sémantiky se mají vždy na mysli nikoliv dva 
absolutně protiřečící si významy (oxymóron), nýbrž pouze jeden. Nelze si představit 
fragment textu, v němž by obraz hada znamenal zároveň Krista i Antikrista“370).  

Podle Jurganova tkví podstata jurodivého smíchu v tom, že se svatí směle vysmívají 
ďáblu jako síle bez podstaty a moci pouze zdánlivé: smějí se především tomu, jak se nic 
snaží stát něčím.371)  

N. Rostovová pochybuje o teorii „smíchové kultury“ v podobě, jak ji definovali 
D. S. Lichačov a A. M. Pančenko, a uvádí čtyři zásadní důvody, proč do ní principiálně 
nelze zařadit jurodivé. Za prvé proto, že jurodivý ontologicky „zemřel“ pro svět a byl 

367) еСАулов и. А., Пасхальность русской словесности, cit. d., s. 155–159.
368) юргАнов А. л., „Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси“, in: Убить 

беса…, cit. d., s. 147.
369) pančenko a. M., „Jurodství jako podívaná“, in: Metamorfózy ruské kultury, cit. d., s. 48.
370) юргАнов А. л., „Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси“, in: Убить 

беса…, cit. d., s. 192.
371) Tamtéž, s. 199. Jurganov rovněž uvádí slova S. S. Averinceva o podstatě zla: zlo je sice reálné, 

ale nemá podstatu, protože je „mimo cestu, mimo cíle, vně přirozenosti, vně příčiny, vně počátku, 
vně konce, vně hranice, vně touhy, vně přírody, vně substance“, Аверинцев С. С., Поэтика 
ранневизантийской литературы, Moskva 1997, s. 43.
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pozdvižen do transcendentální perspektivy a z ní svět pozoruje; smích jurodivého je pak 
gesto, skutek, způsob bytí zkoncentrovaného na Boha. Za druhé se nesměje nad sebou 
samým a neprovokuje ostatní ke smíchu; žije v nepřetržitém mystickém aktu. Za třetí 
nelze jeho skutky považovat za podívanou, protože je „bláznem“; jeho „bláznění“ je 
vnějším vyjádřením aktualizace duchovní činnosti. A za čtvrté jurodiví nepřináší žádné 
alternativní světy vzhledem k realitě a jeho skutky jsou ukotveny v transcendentnu; 
jurodivý nemůže být „prostředníkem“ lidové kultury a kultury církevní, protože vně 
kultu by jeho skutek nebyl možný.372)

* * *

Většinu předložených názorů těchto tří autorů lze vztáhnout i na hagiografie, v nichž 
dochází k singulárnímu chování světců. Ani singulární svatí, jak již bylo řečeno výše, 
nešaškují „pro legraci“, nýbrž si, tak jako jurodiví, spíše vynucují pláč nad směšným. 
Také oni bojují s hloupým nic, o němž ví, že sice nemá bytí, nicméně přesto existuje 
a může být překážkou k získání křesťanských ctností. Žádný singulární skutek rovněž 
nelze označit za ambivalentní ve vyšším plánu. Ani životy singulárních světců nejsou 
„podívanou“, zábavou, nýbrž příkladem hodným následování. 

Závěrem tedy shrňme, že v hagiografiích dle našeho názoru existuje ještě další, 
hlubší „smíchová“ vrstva, jež sice vykazuje rysy, které jsou v rozporu s řadou tvrzení 
některých současných vědců o roli smíchu ve středověké kultuře, nicméně zcela organicky 
zapadá, jak o tom svědčí i předložený výzkum největšího hagiografického svodu staré 
Rusi Minejí pro čtení Dimitrije Rostovského, do jejího vnitřního uspořádání. Smích 
v hagiografiích není nesystémovým jevem – patří k jiné kultuře, resp. k  její jiné vrstvě. 
S pomocí definování singulárních ŘK taktik a singularity jako takové lze nejen odhalit 
kontury této vrstvy, ale zkoumat jimi a interpretovat ruskou středověkou kulturu v jejích 
jednotlivých projevech.    

3. 4. 2 Konvenčnost hagiografického žánru: prvek strukturní nebo destruktivní?
 
Otázka specifik hagiografického žánru, zejména jeho statičnosti, či lépe konvenčnosti, 
je relevantní i při definování přínosu singulárních ŘK taktik pro studium staroruského 

372) роСТовА н., Человек обратной перспективы. Опыт философского осмысления феномена 
юродства Христа ради, cit. d., s. 112–113.
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písemnictví. Úzce rovněž souvisí s výše popsanou problematikou topiky životů (viz výše 
Exkurz druhý: Specifické rysy topiky zkoumaných hagiografických textů).

Ve svém čtrnáctistupňovém schématu ve tvaru pyramidy – podle míry konvenčnosti 
textu, od nejkonzervativnějších po nejsvobodnější – konkrétního žánru jej kupř. N. I. Tolstoj 
řadí hned na třetí místo, za žánry „konfesně-liturgický“ a „konfesně-hymnografický“. 
Žánry jsou mezi sebou přísně rozděleny a nejvyšší stupeň oproti ostatním zaujímá 
„dominantní postavení jako nejsakrálnější a nejautoritativnější“.373) Dělení na žánry je 
nezbytné zejména proto, že jen tak lze definovat pravidla a fungování literární normy.  

Podle Je. M. Vereščagina mají konkrétní texty v jednotlivých žánrech alternativní 
sady ŘK taktik. Žánrové dělení tak umožňuje prokázat nejen stabilnost (nebo naopak 
fluktuaci) knižní normy, nýbrž také vnitřní organizaci textů každého žánru.374) Ačkoliv 
Vereščagin v podstatě souhlasí s dělením N. I. Tolstého, navrhl vlastní žánrové členění 
staroruského písemnictví. Právě „stabilnost knižní normy“ si zvolil jako kritérium, 
podle něhož vytvořil vlastní systém, jenž obsahuje osm žánrů: skriptorní (tj. žánr knih 
Písma svatého), euchografický (tj. žánr chvalebných a modlitebních textů), věroučný 
a homologetický (tj. ponaučení, katechizační a apologetické texty atd.), homiletický  
(tj. slova a ponaučení, paterikony, gerontikony atd.), hagiografický (tj. prology, synaxáře, 
mineje, paterikony), kanonicko-právní (tj. církevně-kanonická literatura, kormčí knihy, 
státní akta atd.), memoriální (tj. historické a cestovní zápisky atd.), vědecký (tj. texty 
encyklopedického či kosmografického charakteru atd.).375)  

Kromě konvenčnosti hagiografického žánru hrálo rozhodující roli zacílení 
staroruské kultury na napodobování či následování uznávaných a uctívaných vzorů. Podle 
A. M. Pančenka se tato praxe týkala nejen literatury či ikonomalby, ale i každodenního 
chování. „Každý se otevřeně a vědomě, na rozdíl od období renesance a postrenesance, 
snažil opakovat čísi již prodělanou cestu, sehrát již sehranou roli“.376)

Poznamenejme, že z pohledu využití singulárních ŘK taktik a zejména s ohledem 
na konkrétní perlokuční cíle je konvenčnost hagiografického žánru strukturním 
prvkem, jenž napomáhá k dosažení zamýšleného efektu na čtenáře, a je proto prvkem 
konstruktivním. 

373) ТолСТой н. и., История и структура славянских литературных языков, Moskva 1988,  
s. 168. 

374) верещАгин е. М., Церковнославянская книжность на Руси…, cit. d., s. 500. K těmto 
osmi žánrům Vereščagin ještě doplnil devátý, jejž však nelze označit za knižní, totiž každodenní  
(tj. neformální korespondence, nápisů na březové kůře aj.).

375) верещАгин е. М., Церковнославянская книжность на Руси…, cit. d., s. 498–500.
376) пАнченко А. М., „Топика и культурная дистанция“, in: Историческая поэтика…, cit. d.,  

s. 241.
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3. 4. 3 Hagiografický kánon ruské středověké literatury a singulární  
řečově-komunikační taktiky

S otázkou konvenčnosti úzce souvisí rovněž otázka kánonu ruské hagiografické 
literatury, resp. jeho specifik a důležitosti v rámci žánru. Podle I. P. Jeremina se základní 
rysy hagiografického kánonu ruské středověké literatury začaly formovat již v první 
polovině 12. století.377) V jiné práci pak pro hagiografie za bazální považuje idealizaci  
a „proměňování“ reálných životních událostí.378) Současná badatelka T. R. Rudi má za to, 
že právě zaměření se na umělecký kánon činí hagiografie jedním z nejformalizovanějších 
literárních žánrů vůbec.379) 
 Po dlouhá desetiletí mělo hodnocení úlohy kánonu, tedy pravidel a ustálených 
žánrových norem, v hagiografických textech takřka bez výjimky jednotné vyznění: 
z hlediska literární vědy se jednalo o prvek devalvující originalitu jednotlivých děl, ba 
dokonce znemožňující jejich podrobnou analýzu. Nejenže docházelo k jeho přehlížení, 
kánon byl dokonce považován za cosi nepotřebného a překážejícího (historikům vadila 
ahistoričnost dějů a s tím spojené ztížení práce nad texty jako „historickými prameny“, 
literární vědce vždy zajímaly spíše výjimky, excesy – nepramení-li právě zde zcela 
bezprecedentní zájem o hagiografie jurodivých?). 

Nebudeme-li však a priori spojovat „literárnost“ s pojmem „originality“, brzy 
seznáme, že specifičnost hagiografické literatury jako žánru spočívá právě v opakování 
společných míst (topoi v širším chápání) a schéma, jež jej tvoří, je přísně reglementováno 
a výjimky či variace mají spíše náhodný charakter.380) Podle B. I. Bermana:

„…je podivuhodné, že středověký čtenář, zdá se, v životech novost ani poutavost 
nehledal. A ani sestavitelé životů se vůbec nesnažili přilákat čtenáře neobvyklostí 
obsahu nebo formy, naopak, originalita samotného materiálu se všemi prostředky 
potírala a v průběhu přepracování se vše podřizovalo s pomocí konkrétních 
postupů unifikace společnému jmenovateli (…) ve čtenářském vnímání životů bylo 

377) ереМин и. п., „Киевская летопись как памятник литературы“, in: ТОДРЛ VII (1949),  
s. 84– 85. Z důvodu dobové ideologické situace autor hovoří o „stylu“, nicméně z popisu 
zcela jasně vyplývá, že se jedná právě o ustavující se literární kánon.

378) ереМин и. п., „О художественной специфике древнерусской литературы“, in: Русская 
литература 1 (1958), s. 78. Srov. výhrady V. P. Adrianové-Peretcové in: АдриАновА-переТц в. п., 
„Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси“, cit. d., s. 44–45.

379) руди Т. р., „Топика русских житий (вопросы типологии)“, cit. d., s. 59.
380) БерМАн Б. и., „Читатель жития. Агиографический канон русского средневековья и традиция 

его восприятия“, cit. d., s. 159.
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podstatné a významné nikoliv to originální, nikoliv odklonění se od kánonu, nýbrž 
to neměnné, opakující se – sám kánon.“381)

 Zcela v souhlasu s autorem citátu konstatujeme, že jádro hagiografického žánru 
netvoří výjimky, ale právě kánon: s ním také úzce souvisí většinový účel životů svatých, 
totiž jeho propedeutický (sovětská filologie častěji užívala pojmu „didaktický“ či 
„vzdělávací“382)) charakter. 
 Nezbývá než závěrem dodat, že z hlediska výčtu ŘK taktik, jejich specifikace  
a analýzy fungování v rámci konkrétních textů je to právě hagiografický kánon, jenž tvoří 
konstitutivní základnu pro řadu dalších kroků, nezbytných pro tento druh výzkumu.

Exkurz druhý: 
Specifické rysy topiky zkoumaných hagiografických textů

Z hlediska topiky představují hagiografie mimořádně vděčný materiál.383) Jako literární 
žánr jsou životy svatých do maximální míry formalizovány, používají konvenčních 
schémat, lpí na uměleckém kánonu (ke konvenčnosti hagiografického žánru viz výše). 
Komplexní zpracování topiky (nejen) staroruských hagiografických textů je však teprve 
výzvou budoucnosti.384)

Přes poměrnou vágnost pojmu, jíž nabyl po desetiletích užívání, platí obecně také 
pro hagiografie, že za topos může být označena jakákoliv část textu, jež se v díle (dílech) 
opakuje – konkrétní literární formulace, motiv, obraz, syžet, dokonce i myšlenka v textu 
obsažená.385) Jsou-li životy svatých jedním z nejformalizovanějších literárních žánrů 
vůbec, lze předpokládat, že se užití myšlenkových či poetických schémat může odrazit  
i na jejich stavbě; chápání topiky v nich obsažené má tedy svá specificka.386)

381) Tamtéž, s. 60.
382) Srov. poljakovová s. v., „Byzantské legendy jako literární jev“, in: Byzantské legendy…, cit. 

d., s. 238.
383) Přínos nového pročtení hagiografií pro bádání v oblasti topiky si uvědomoval i E. R. Curtius, 

jenž pojmy „topos“ či „topika“ uvedl do moderní literární historie, viz cuRtius e. R., Evropská 
literatura a latinský středověk, přel. J. Pelán, J. Stromšík a I. Zachová, Praha 1998, s. 120. 

384) руди Т. р., „Топика русских житий (вопросы типологии)“, in: Русская агиография…, cit. d., 
sv. 1, s. 59–60. 

385) K topice hagiografií srov. též pratsch t., Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten 
in mittelbyzantinischer Zeit, Berlin – New York 2005, s. 11n, 355n aj.

386) Viz mj. čyževsʼkyj D., „Zur Stilistik der altrussischen Literatur. Topik“, in: Festschrift für Max 
Vasmer zum 70. Geburtstag, Woltner M., Bräuer H. (eds.), Wiesbaden 1956, s. 106–107.
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Poetická topika, a to nejen hagiografického žánru, přešla na Rus povětšinou 
z Byzance, jež ji zase přenesla především z antiky.387) Podle T. R. Rudi se topika 
hagiografického žánru jako části středověkého uměleckého kánonu zakládá na dvou 
principech: 

1) následování literární etikety; 
2) orientaci na vzory (imitatio) – právě princip imitatio je pro hagiografickou tradici 

stěžejní.388) 
Typologie hagiografických topoi (sestavená s ohledem na typ svatosti konkrétního 

světce) obsahuje čtyři kategorie, z nichž v každé se realizuje vlastní škála konkrétních 
topoi:

1) mučedníci (imitatio Christi)
2) věrozvěstové (imitatio apostoli či imitatio Constantini)
3) svatí z mnichů (imitatio angeli)
4) svaté ženy (imitatio Mariae)389)

V tomto schématu nejsou zastoupeny hagiografie jurodivých a svatých knížat, 
jimž se autorka věnovala v jiných pracích390) a jež jsou výběrově zmíněny níže. 

Než se blíže seznámíme s topikou hagiografií jurodivých, jež pro nás představuje 
nejdůležitější zdroj nových poznatků, nebude zřejmě bez užitku prověřit, zda se lze setkat 
s hagiografickými texty obsahujícími pasáže se substandardním (singulárním) chováním 
postav ve výše uvedených kategoriích, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. 

V případě kategorie imitatio Christi (vztahuje se především k výrokům v Lk 23, 
34, či Mt 5, 44) nelze být na pochybách, že právě v ní se podařilo odhalit nejčastější 
výskyt singularit. Jedná se zejména o hagiografie mučedníků prvních tří století křesťanské 
éry (viz výše mj. životy mučedníků a mučednic Kodrata z Nikomedie, Koprea, Foky, 
Kindea, Julianie, Maury, Víta, Vavřince, Vincenta aj.). Nelze nesouhlasit s tvrzením T. 
Rudi, že můžeme kategorii imitatio Christi v různé míře vztáhnout k hagiografii jako 
takové. S její další poznámkou, že je jednotlivých prvků tohoto toposu nejčastěji užito 
právě v životech jurodivých a svatých mnichů391), si dovolíme nesouhlasit. I když zřejmě 
nikdy nedokážeme proporčnost kategorie imitatio Christi v jednotlivých hagiografiích  

387) БулАнин д. М., Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв., München 
1991, s. 88. 

388) руди Т. р., „Топика русских житий (вопросы типологии)“, cit. d., s. 62–63.
389) tamtéž, s. 64–100.
390) руди Т. р., „О композиции и топике житий преподобных“, in: ТОДРЛ LVII (2006), s. 431–500; 

táž, „О топике житий юродивых, cit. d., s. 443–484; táž, „Пустынножители Древней Руси 
(из истории агиографической топики)“, in: Русская агиография…, sv. 2, cit. d., s. 517–530. 
K oběma kategoriím existuje vlastní literatura. 

391) руди Т. р., „О топике житий юродивых“, cit. d., s. 467.
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a jejich příbuzných skupinách vyčíslit přesně, je zjevné, že bude zapotřebí do ní zahrnout 
i další skupiny textů, rozhodně pak např. životy mučedníků. 

Poněkud překvapivě se lze se singulárním chováním postav setkat i v kategorii  
imitatio apostoli (imitatio Constantini). Např. v životě věrozvěsta Zyrjanů Štěpána 
Permského (singulární pasáž z jeho hagiografie viz v oddílu 3. 2. 4) se uvádí, že kráčel 
ve stopách prvních apoštolů, jsa jat „     
“392). V troparionu k úctě Trifona Pečengského (1494–1582), věrozvěsta Sámů, 
jehož domorodí obyvatelé pronásledovali a prohlašovali ho za „“393), je tento asketa 
označován „    “.394)

Druhou nejpočetnější skupinou textů s množstvím singularit se ukázala být 
kategorie imitatio angeli. U světců z řad mnichů se však jednalo spíše o očekávaný nález: 
singulární, paradoxní chování je této kategorii vlastní ze samotné její podstaty (srov. 
životy Jana Klimaka, Anenase, Mojžíše Černého, Pavla Prosťáčka, Sávy Osvíceného, 
Athanasia Athoského aj.).

Jestliže hlavní rysy topiky kategorie imitatio Mariae, k nimž patří především 
motivy popisu chování hrdinky, učení a lásky k Písmu svatému, ručních prací, „vnitřní 
moudrosti“, života mimo manželství395), zdá se, nejsou příhodné pro autorské využití 
singularity, jeden z vedlejších k tomu přímo vybízí. Jedná se o motiv setkání světce 
(askety, hierarchy, zbožného člověka atd.) s nevěstkou, jehož hagiografové hojně 
využívají. V hagiografických textech v našem „katalogu“ – viz životy Efréma Syrského, 
Pavla Thébského, Martiniana aj. – se tak „“ či „ “ (varianty: 
,  aj.) stává přímým účastníkem, či dokonce skrze vytrvalé svádění  
i provokátorem singulárního chování. Kontroverze mezi světcem a nevěstkou pak – často 
právě s využitím potenciálu substandardní situace – vede k samotnému jádru tohoto 
motivu, tj. k pokání a následnému nastoupení cesty spásy zbloudilou ženskou postavou. 
Každé pravidlo má však i svou výjimku: zatímco např. v životech Pelagie396), Taisie397) 
či Eudokie398) se pobídkou k lepšímu životu stalo právě setkání s horlivými křesťany,  

392) „          “, сit. d., l.  
(312). 

393) „          
  “, l. 288 (vygovská redakce), in: кАлугин в. в., Житие Трифона 
Печенгского, просветителя саамов в России и Норвегии, Moskva 2009, s. 235.

394) „«Книга жития Трифона Печенгского» со службой“, in: кАлугин в. в., Житие Трифона 
Печенгского…, cit. d., s. 159.

395) руди Т. р., „Топика русских житий (вопросы типологии)“, cit. d., s. 96–98.
396) „           

 “, in: ЧМ, sv. 1, l. – (191–195).
397) „    “, in: ЧМ, sv. 1, l.  – (195–196).
398) „    “, in: ЧМ, sv. 3, l. – (2–15). 
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u „prototypu“ všech hagiografických nevěstek, Marie Egyptské, to byla ikona 
Bohorodičky, jež ji přivedla na cestu pokání.399) 

Z výše nezmíněných kategorií se lze poměrně často setkat s popisem singulárního 
chování v hojně zastoupených motivech následování starozákonního Jóba, tzv. imitatio 
Iobi. I když se obvykle vyskytuje častěji u světců/světic z řad laiků400), zde je zastoupen 
v hagiografii mnicha Arefy Pečerského. 

Celou řadu singularit lze však nalézt v kategorii, jež zůstala mimo zájem T. Rudi, 
totiž imitatio Abrahami. Praotec Abrahám představuje v hagiografické literatuře vzor 
řady ctností: lásky k lidem, mírnosti, nezištnosti, pohostinnosti, ale především zbožnosti, 
spoléhání se na Boha, hluboké oddanosti, pokory a víry v Boží úradek (srov. Gn 11  
a násl.) Kromě výše podrobně zkoumané hagiografie Filareta Milostivého srov. také 
životy Spyridona Trimyfuntského401), Zotika402) či mučednice Zoe Pamfylské.403)

Přejděme nyní k topice hagiografií jurodivých. T. Rudi definovala tyto základní 
topoi: 

1. využívání citátů z listu apoštola Pavla Korintským (1 K 1, 25, 27; 1 K 3, 18–19;  
1 K 4, 10 aj.); 

2. orientace na byzantské životy Symeona Emesského a Ondřeje Jurodivého jako na 
sakrální obrazy (imitatio Simeonis, imitatio Andreae); 

3. motiv odchodu z domu a poutnictví; 
4. opozice vnějšího „bláznovství“ a vnitřní zbožnosti (ve dne se jurodivý „vysmívá 

světu“, v noci se modlí za jeho spásu); 
5. tradiční motiv neustálých ústrků a bití ze strany „hloupých lidí“; 
6. nahota – svatý se podle hagiografů obnažuje „pro Krista“; 
7. dar proroctví; 
8. z dalších topoi: 

a) motiv vnitřní (božské) moudrosti; b) motiv obviňování mocných a společenských 
vad; c) motiv rozdávání získané almužny potřebným; d) označování jurodivého za 

399) „          
“, cit. d., l.  (191).

400) K imitatio Jobi více viz in: руди Т. р., „Топика русских житий (вопросы типологии)“, cit. d., s. 95.
401) „        “, in: ЧМ, sv. 2, l. – 

(87–94).
402) „       “, in: ЧМ, sv. 2, l.  

(238). 
403) „             “, cit. d.,  

l. –  (344–345).
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„člověka Božího“; e) mluvení v podobenství a tajemných hádankách; f) nepřátelství 
se žebráky; g) existence konfidenta nebo důvěrníka.404)

Pro představu, k jakým komparačním závěrům lze dojít, pokud srovnáváme např. 
topoi jurodivých a svatých mnichů405), uvádíme výčet shodných prvků v obou kategoriích 
hagiografického žánru tak, jak jej navrhla T. Rudi:

1. motiv odmítnutí „slávy u lidí“; 
2. topika imitatio Christi; 
3. topika imitatio angeli; 
4. „pokořování těla“; 
5. motiv záplatovaného/roztrhaného oděvu; 
6. mlčení; 
7. motiv „svatý nic nevlastní, kromě svého těla“; 
8. biblický výrok „smýšlení těla“ (Ř 8, 5–7); 
9. další motivy: a) odchod do pouště; b) příchod jurodivého do kláštera; c) topos sloupu 

a drahokamu; 
10. pláč nad mnichem nebo jurodivým jako nad mrtvým.406)

Otázka zní: může nám pomoci k pochopení singulární svatosti srovnání topoi 
hagiografií jurodivých s texty obsahujícími substandardní (singulární) chování? Zda 
a nakolik jsou obě skupiny topoi shodné, resp. lze se v singulárních textech setkat  
s originálními topoi, vlastní jen a pouze jim? 

Toto srovnání znesnadňuje především ta okolnost, že se nám, jak vyplývá ze 
stručného výčtu substandardního chování ve výše uvedených materiálech ke katalogu 
singularit, podařilo odhalit prvky singularity napříč různými druhy a poddruhy 
hagiografického žánru. 

404) руди Т. р., „О топике житий юродивых“, cit. d., s. 445–459.
405) T. Rudi zcela adekvátně dochází k závěru, že jsou to právě životy jurodivých a svatých mnichů, 

které se vyznačují „podstatnou příbuzností“ a ačkoliv se vnějškově oba druhy askeze velmi liší, 
čerpají ze stejných zdrojů a asketických kořenů. Když ovšem dále hovoří o tom, že „genetická“ 
příbuznost spočívá také v tom, že cíl, jehož se snaží dosáhnout jak mnich, tak jurodivý, je „tříbení 
v sobě a skrývání ctností“ (tamtéž, s. 459), nelze s tímto tvrzením souhlasit. Zaměňuje totiž cíl 
s prostředky: cílem křesťanského života (askety nevyjímaje) není podle východokřesťanské tradice 
kultivace ctností, dobré skutky, sociální služba atd. – to vše a mnoho dalšího slouží pouze jako 
prostředek k dosažení cíle křesťanského života: zbožštění (theose), tj. připodobnění se Bohu, viz 
mj.  Мейендорф и., Иисус Христос в восточном православном богословии, Мoskva 2000,  
s. 23.

406) руди Т. р., „О топике житий юродивых“, cit. d., s. 461–482.
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Je nesporné, že takto specifická, do jisté míry uzavřená a vysoce formalizovaná 
skupina hagiografií, jakými jsou životy jurodivých, má rovněž některé rysy topiky, 
jež jsou vlastní výlučně jí. Ve výše uvedeném výčtu se jedná především o body 1 a 2 
(konkrétní biblické citáty, z nichž jurodivost čerpá ospravedlnění, a vzory v hagiografiích 
prvních jurodivých), dále pak bod 4 (opozice vnějšího „bláznovství“ a vnitřní zbožnosti) 
a 8f (nepřátelství se žebráky). Ostatní body však lze, dle našeho názoru, a to především 
z důvodu poněkud široké definice, do jisté míry (vždy individuální) vztáhnout i na jiné 
kategorie hagiografických textů.

V hagiografiích s prvky substandardního chování se tak můžeme setkat s bodem 3  
(odchod z domu a poutnictví), bodem 5 (neustálé ústrky a bití), bodem 6 (nahota), bodem 
7 (dar proroctví), i body 8a (vnitřní, neboli božská moudrost), 8b (obviňování mocných 
a odhalování společenských problémů), 8c (rozdávání almužny či majetku potřebným), 
8d (označování světce za „člověka Božího“), 8e (mluvení v podobenství a tajemných 
hádankách). V některých případech se singulární chování realizuje také v rámci těchto 
topoi.

Některá topoi pak v rámci singulárních ŘK situací mění, obohacují či modifikují 
svůj význam, jiná jsou používána netypickým způsobem. Kupříkladu singulární svatí 
obvykle nevyužívají k odhalení moudrosti „konfidenta“ (bod 8g) či „důvěrníka“, tedy 
člověka, jenž pro okolí „odhalí“ jejich svatost. Tuto roli však někdy přebírá dav – zvláště 
výrazné je to v aktech mučedníků. Jinde je ponechána větší volnost „domyslet“ konkrétní 
čin či gesto a svobodně se rozhodnout, zda je daný postup vykládán jako svatost nebo 
pouhé „bláznovství“ (v přímém smyslu, nikoliv  ). Nabízen je impuls k zamyšlení 
či konání, nikoliv předem dané závěry či konkrétní rady.

Srovnání topoi jurodivých a svatých mnichů pak ukazuje, že takto obecně pojaté 
schéma připouští větší míru shod. Singularita se realizuje ve většině z deseti uvedených 
bodů (o topoi imitatio Christi a imitatio angeli viz výše), výrazně pak v bodech 1 
(odmítnutí „slávy u lidí“) a 4 („pokořování těla“). 

Existují však dvě topoi, v nichž se singularita projevuje poměrně často, a jsou pro 
ni tedy typická. Jedná se o motiv odvahy tváří v tvář ohni či hranici (a šířeji veškerých 
záležitostí spojených s mučením ohněm) a motiv odolnosti vůči mučení či týrání. Uveďme 
si (kromě těch, jež citujeme výše v materiálech ke katalogu singularit) několik příkladů.

Mučedník Theopemptos (3./4. století, svátek 5. ledna) vstoupil „   
“, kterou mu připravili trýznitelé, nicméně o půlnoci z ní vyskočil a šel do císařských 
komnat, kde káral vladařovu hloupost. Poté se vrátil a vstoupil opět do ohně.407) 

407) „     “, in: ЧМ, sv. 2, l.  (268). 
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Když pro Koprea (3./4. století, svátek 9. července) a jeho druhy mučitelé připravili 
„  “, prohlásil na adresu císaře: „       
      “.408) 

Světice Matrona Konstantinopolská (též Jeruzalémská, asi 392–asi 492, svátek  
9. listopadu) přineslа společně s mniškami „   “ na hranici, jíž chtěli 
jejich nepřátelé podpálit klášter, v němž přebývaly, a dala jim vzkázat: „   
         “.409) 

 Novomučedník Jan Nový († asi 1500, svátek 18. dubna) z Janiny byl v Cařihradu 
zakován v řetězech a než by čekal, až ho hodí do ohně „  “. Muslimští 
trýznitelé ho však odtud vytáhli, usekli mu hlavu a poté ostatky hodili na hranici.410) 

Mučednice Zoe Pamfylská (2. století, svátek 2. května), manželka mučedníka 
Hespera Attaleiského, povzbuzovala jejich děti, ať vydrží trýznění, ony však odpověděly: 
„         “. Obrátila 
se proto k jejich mučiteli se slovy: „        
         “.411)

V tomto výčtu bychom mohli dále pokračovat.

Závěrem tedy shrňme, že specifikace topiky singularit v hagiografiích kromě 
otevřených otázek některé i zodpovídá, v jistých případech pak (viz výše) lze poukázat 
na zjevné typologické shody s různými kategoriemi hagiografických textů.

Odpověď na první otázku, tedy zda lze využít k lepšímu pochopení singulární 
svatosti srovnání topoi hagiografií jurodivých s texty obsahujícími substandardní 
(singulární) chování, je však nejednoznačná. A to zvláště proto, že široké významové 
pole v definici singularity, tj. toho, co „se vymyká obvyklému očekávání“, samo o sobě 
vylučuje schematicky jasné a bezproblémové členění či vydělování jednotlivých shod na 
úrovni topiky. Jistě se jedná o výzvu pro další bádání.
 

408) „             “, in: ЧМ, 
sv. 4, l.  (278).

409) „      “, in: ЧМ, sv. 1, l.  (328).
410) „         “, in: 

ЧМ, sv. 3, l.  (269).
411) „             “, in: ЧМ, 

sv. 3, l.  (344).
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Závěr	.	PArAdox	SvAtoSti

V úvodu předkládané dizertační práce jsme si kladli dva hlavní cíle: analyzovat jurodivost 
i singularitu z hlediska singulárních ŘK taktik a vyvrácení či potvrzení příbuznosti 
obou jevů a zmapování četnosti a hlavních rysů singulárního chování v hagiografickém 
díle Dimitrije Rostovského Mineje pro čtení (s ohledem na některé další prameny). 
K dosažení tohoto úkolu bylo především zapotřebí podstatně rozšířit zkoumaný materiál 
a nevydělovat tak z celkového korpusu texty věnované jurodivým a jurodivosti, nýbrž 
chápat je v kontextu sakrálního substandardního či singulárního (deviativního) chování.

Zdá se, že na základě výše uvedeného rozboru můžeme nejen odpovědět na hlavní 
otázky, nýbrž také vyjádřit se k několika otázkám vedlejším. Dovolíme si rovněž uvést 
několik dílčích závěrů, k nimž jsme během studia dospěli.

Na první otázku, tedy zda vykazují hagiografie jurodivých z hlediska singulárních 
ŘK taktik shodné rysy, můžeme odpovědět kladně. Porovnání životů Ondřeje Jurodivého 
a Filareta Milosrdného přineslo poznání, že v obou textech autoři využívají celé řady 
shodných singulárních ŘK taktik, mj. přímého vyjádření singularity, abstinativních 
pojmenování, kategoriální normy a odkazu k autoritě.

Pokud jde o perlokuční cíle jednotlivých děl, podařilo se stanovit, že zatímco 
autor života Ondřeje Jurodivého usiluje o korekci, tj. opravu, nápravu, polepšení a sladění 
chování svého okolí s duchem evangelia, v případě hagiografie Filareta Milosrdného se 
autor snažil dosáhnout metanoického perlokučního cíle, tedy obrácení, změnu smýšlení 
svých rodinných příslušníků. Dále je konstatováno, že i když obě hagiografie vykazují 
rovněž řadu shod, v jednom bodu se zásadně liší: zatímco jurodivý nevybízí k následování 
svých činů, Filaretos k tomu okolí přímo nabádá. Tento rozpor lze však překonat s pomocí 
singulární dialektické logiky, a to pochopením povahy synkretičnosti vyšších cílů, jež 
oba texty sledují. Pro nadpřirozenou hagiografickou etiku jsou rozdíly v perlokučních 
cílech zcela akceptovatelné.

Druhé zadání, tedy výzkum konkrétního pramenného materiálu, přineslo 
následující výsledky. 

Předem však musíme podotknout, že množství nalezených pramenů s prvky 
singulárního chování v nejkompletnějším ruském hagiografickém svodu Minejích pro 
čtení Dimitrije Rostovského autora donutilo významně korigovat předchozí dílčí závěry 
stran četnosti jejich výskytu. Obrazně řečeno, nenalezli jsme ostrůvky, ale kontinent. 
Tato práce však představuje pouze první krok ve sběru „materiálů“ ke katalogu singularit 
a singulárního chování v tomto rozsáhlém díle.  
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Tato část práce vyústila v sestavení předběžných materiálů ke katalogu singularit. 
Podařilo se nám definovat jedenáct skupin textů, v nichž k substandardnímu (singulárnímu) 
chování dochází. Jedná se o tyto soubory textů:

1) smích a „směšné“ chování
2) morální újma, pomluvy 
3) fyzická újma, ztráta života
4) „vše je v rukou Božích“
5) mírnost, nevinnost, prostota
6) sebeomezování, sebepokořování, ponížení
7) křesťanské povinnosti jako hřích
8) nezištnost
9) nelpění
10) „přísná etika“
11) nonverbální skutky

Uvedené názvy skupin textů jsou přirozeně pouze provizorní. U každé skupiny 
pak navíc přinášíme charakteristické příklady a na základě citací a komentářů rovněž 
uvádíme, v čem spočívalo porušování (narušování, překračování) běžných norem 
chování. Jednotlivé skupiny mají řadu specifických, ale i obecných rysů, jsou vzájemně 
částečně zaměnitelné, mohou se rovněž prolínat a jejich počet není tímto výčtem zajisté 
vyčerpán. Z hlediska budoucího výzkumu v tomto směru je zjevné, že právě sestavení 
když ne kompletního a vyčerpávajícího, tak alespoň základního katalogu singulárního 
chování bude prioritou budoucího bádání. Je nasnadě, že se bude jednat o úkol spíše pro 
vědecký tým. 
 Na základě takto hojného materiálu jsme dále vyčlenili pět konkrétních ŘK situací, 
v rámci nichž k singularitám dochází. Abychom se vyhnuli již zavedené (tedy matoucí) 
terminologii, použili jsme několik nových pojmů. Jedná se o ŘK situace katechizace, 
homologetizace, pedagogizace, instrukcionalizace a paterizace.
 Provedený výzkum dále umožnil vyjádřit se k některým dílčím tématům spojeným 
se studiem hagiografických textů. 
 Na otázku, v jakém vztahu je singulární chování s teoriemi „smíchového světa“ 
a „antikultury“, lze dle našeho názoru odpovědět takto: Studium desítek hagiografií 
obsažených v Minejích pro čtení Dimitrije Rostovského přineslo poznatek, že většinově 
přijímané chápání smíchu a středověké smíchové kultury jako „antikultury“ nelze 
v rámci legendistického žánru akceptovat. Ve svém celku se lze v životech setkat s tvůrčí 
rolí smíchu: adresáta „neohlupuje“, neuvádí ho do chaosu, nenabízí nereálné: v souladu 
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s perlokučními cíli napomáhá jedinci uvědomit si možnost spásy tou cestou, kterou 
vykonal konkrétní světec. 

Tvrdí-li S. V. Poljakovová ve vynikající práci „Byzantské legendy jako literární 
jev“, že „K příznakům hagiografického stylu patří vždy také vážný tón (kurz. –  
S. V. P.), jenž nezná ironie… (kurz. M. Ř.)“412), nemůžeme s ní na základě vlastního 
výzkumu souhlasit. Připomeňme jen, že v hagiografiích může žertovat i běs! Otázka, 
nakolik smích a ironie v životech svatých pramení z antické tradice, v níž existenci této 
roviny připouští a dává s hagiografickou literaturou do opozice, však vyžaduje další 
studium.  

Pokud jde o otázku konvenčnosti hagiografického žánru a jeho chápání z hlediska 
singulárních ŘK taktik jako prvku strukturního či naopak destruktivního jsme, zdá 
se, právi zcela jednoznačně prohlásit, že se jedná o prvek strukturní, jenž napomáhá 
k dosažení zamýšleného perlokučního efektu na čtenáře.

K obdobnému názoru jsme dospěli i v otázce, jaký vliv může mít hagiografický 
kánon ruské středověké literatury na využití singulárních ŘK taktik. Konstatujme zde opět, 
že dle našich závěrů netvoří jádro hagiografického žánru výjimky, ale právě kánon: s ním 
také úzce souvisí většinový účel životů svatých, totiž jeho propedeutický charakter.

Z našeho pohledu nejpodnětnější výsledky v této části přineslo zamyšlení nad 
specifickými rysy topiky zkoumaných hagiografických textů. Zde se podařilo odhalit 
mezi životy jurodivých, svatých z mnichů a singulárních světců jak shody, tak rozdíly. 
Některá topoi se v rámci singulárních ŘK situací mění, obohacují či modifikují svůj 
význam, jiná jsou používána netypickým způsobem. V závěru této podkapitoly jsme 
uvedli dvě topoi, v nichž se singularita projevuje nejčastěji – jedná se o motiv odvahy 
tváří v tvář ohni či hranici (a šířeji veškerých záležitostí spojených s mučením ohněm)  
a motiv odolnosti vůči mučení či týrání.

Rozbor pramenného materiálu rovněž prokázal, že studium fenoménu sakrálního 
substandardního (singulárního) chování na materiálu staroruských hagiografií znamená 
podstatně rozšířit naše chápání těchto textů.

Singularitu autoři hagiografií popisují na pozadí normy, jíž si jsou dobře vědomi. 
Jsou si však vědomi i vybočení z normy a jejích následků – jak kladných, tak záporných 
– a obratně jich využívají k dosažení perlokučních cílů.

Ve své většině jsou životy svatých vlastně výčtem singularit, výzvou normativnímu 
chování, jež však není hanobeno, pouze je na něj poukazováno jako na nedostatečné 
z hlediska křesťanského učení a spásy člověka.

412) poljakovová s. v., „Byzantské legendy jako literární jev“, in: Byzantské legendy…, cit. d.,  
s. 237.
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V obecné rovině lze tvrdit, že singularita a singulární chování stojí v samotném 
základu hagiografického žánru. Míra singularity v  tomto žánru je, zdá se, podstatně vyšší 
než v jiných dobových literárních žánrech. Věříme, že další výzkumy tyto předpoklady 
potvrdí.

K dalším badatelským výzvám v tomto směru jistě patří především sestavení 
úplného katalogu singularit a singulárního chování, jeho strukturalizace a schematizace. 
Na tomto základě pak může dojít k definování kompletní škály singulárních ŘK taktik 
užívaných v ruské hagiografické literatuře, k vyčíslení konkrétních ŘK situací, v nichž se 
tyto uskutečňují, a následně ke komparaci nejen jednotlivých textů, ale i celých textových 
korpusů. 

* * *

Nenormativní „substandardní“ chování není vybočením z normy, nýbrž ustavením 
normy vyšší. Jeho cílem je poukázat paradoxním způsobem na „singulární normu“ jako 
svědectví o svatosti (tj. následování vyšší etiky). 

Ačkoliv představují „profesionální jurodiví“ významný druh sakrálního 
singulárního chování, jednalo se přece jen spíše o ojedinělé případy, „obyčejní“ mniši 
či ostatní světci se chovali jako jurodiví v skrytu, nevystupovali takto na veřejnosti, 
nevystavovali své chování na odiv okolí.

Tak jako jurodiví také singulární svatí usilují ve svém chování vzhledem ke Kristu 
o jakýsi sakrální plagiát, mimesis.413) 

Singulární svatí v hagiografiích nechtějí „měnit“ svět, aktivně ho přetvořovat. 
Poukazují – často za tragických či ponižujících okolností – na existenci jiného 
světa. Singulární svatí (jurodivé nevyjímaje) neustále připomínají, že je zapotřebí žít  
„v oslepujícím světle věčnosti“ (S. Ivanov).

Světec – lhostejno zda mučedník, poustevník, mnich či biskup – je extra-
ordinární bytostí. Právě toto vybočení z „normy“ jej činí svatým. Svatost je žitou 
singularitou. I když singularita není podmínkou svatosti, tkví v samotném jejím středu. 
V tom se skrývá podstata svatosti, její „paradox“. Ve východokřesťanském myšlení 
hluboce zakořenila praxe připodobňování se Bohu skrze „paradoxní nesouměřitelnost“  
(V. Živov): nesouměřitelnost Boží slávy a velikosti s nejnižším ponížením (kenozí), jež 
na sebe Kristus bere.

Ruští hagiografové se v duchu novozákonního výroku „Moudrosti sice učíme, ale 
jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, 

413) Srov. еСАулов и. А., Пасхальность русской словесности, cit. d., s. 161.
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spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil 
pro naše oslavení“ (1 K 2, 6–7) obraceli ke čtenáři připravenému, schopnému pojmout 
jak výrazový plán, tak obsah sdělení. S hagiografickými texty se každý jedinec na Rusi 
setkával až do konce 18. století téměř denně, a to především v chrámu. Svědčí o tom 
struktura, účel i popularita (jen na Rusi se dochovalo na tři tisíce rukopisů!) Prologu 
(Synaxáře), z něhož byly po bohoslužbě pravidelně životy svatých předčítány414); osudy 
světců, jejich životní zápas i typ svatosti tak byly známy dokonce i negramotným.415) 

Pro staroruského čtenáře či posluchače tak paradox svatosti nebyl něčím neznámým, 
naopak, mohl se s ním setkat nejen v hagiografiích, nýbrž také na ulicích staroruských 
měst. Byl si rovněž vědom individuálního plánu bytí a nezaměnitelně originálního 
úradku Božího s každým člověkem – synkretičnost vyšších cílů pro něj nepředstavovala 
abstraktní pojem, ale žitou realitu.

* * *

Když v úvodu své přelomové práce o kulturních dějinách jurodivosti S. A. Ivanov 
vyjmenovává, co vše za jurodivost nelze považovat, zmiňuje mj. i „svatou prostotu“ 
Filareta Milosrdného či simulaci Efréma Syrského.  

Pokud jde o odlišení či vydělení jurodivosti jako svébytného druhu askeze  
a hrdinského skutku spirituální povahy,416) lze přijmout také všechny charakteristické 
rysy jurodivosti tak, jak je S. A. Ivanov vyjmenovává. Doufáme, že tato práce přináší 
alespoň dílčí poznání toho, že za nebo lépe řečeno mimo takto úzce chápanou kategorií 
existuje celá další oblast v chování světců, jež zůstává dosud neprobádána. 

Ať již tento fenomén nazveme chováním „substandardním“, „singulárním“ 
či „paradoxním“, je zjevné, že tvoří trvalou, nikoliv množstvím nepočetnou, součást 
hagiografických textů. A pokud se jedná o perlokuční cíle „jurodivosti“ i „singularity“, 
jsou – přes veškerou variabilitu – v mnohém shodné.

414) Dnes se tato praxe zachovala pouze u některých směrů staroobřadníků. 
415) K možnému způsobu sakrálního pročtení hagiografického textu a jeho vlivu na posluchače 

srov. верещАгин е. М., „Житие св. благоверного князя Чешского Вячеслава в сакральном 
прочтении“, cit. d., s.154n. 

416) Užíváme zde originálního překladu dr. Zuzany Skálové ruského termínu pódvig.
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