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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 (rus. сингулярные рече-поведенческие тактики, dále 
ŘK taktiky), a to na materiálu nejrozsáhlejšího korpusu hagiografických textů v církevní 
slovanštině Minejí pro čtení Dimitrije Rostovského. 

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.

Dizertace sestává z úvodu, tří hlavních kapitol, závěru a seznamu použité 
literatury. 

V úvodu jsou definovány dva hlavní cíle, totiž analýza jurodivosti a singularity 
z hlediska singulárních ŘK taktik a vyvrácení či potvrzení příbuznosti obou jevů  
a zmapování četnosti a hlavních rysů singulárního chování v uvedeném hagiografickém 
svodu. Kromě těchto základních otázek však byly vzneseny i další otázky, jež jsou spojeny 
s hagiologickou problematikou, mj.: v jakém vztahu je singulární chování s teoriemi 
„smíchového světa“ a „antikultury“, představuje-li konvenčnost hagiografického žánru 
z hlediska singulárních ŘK taktik prvek strukturní nebo naopak destruktivní, dále pak jaký 
vliv může mít hagiografický kánon ruské středověké literatury na využití singulárních  
ŘK taktik a vposledku lze-li vyjmenovat specifické rysy topiky zkoumaných 
hagiografických textů.

První kapitola má historiografické zaměření. Hagiografická literatura ruského 
středověku patří do rozsáhlého korpusu křesťanské hagiografické literatury, kterou 
lze vnitřně uspořádávat z řady hledisek – chronologického, teritoriálního, jazykového, 
literárněhistorického aj. V první části proto shrnujeme stav dosavadního bádání v oboru 
(zdůrazněn je mj. význam přelomového díla předního ruského předrevolučního historika 
V. O. Ključevského Staroruské životy svatých jako historický pramen z roku 1871), dále 
zevrubně pojednáváme o základních dílech ruské hagiografické literatury 11.–17. století. 
Zvláštní pozornost poté věnujeme životům jurodivých a jejich studiu od konce 19. století 
nejen v Rusku, ale i za jeho hranicemi (práce S. A. Ivanova, E. M. Thompsonové, A. M. 
Pančenka, A. L. Jurganova aj.). Dále je jurodivost popsána jako fenomén ruské středověké 
kultury, a to na pozadí jurodivosti byzantské (tato část rovněž obsahuje výčet asketů dle 
jednotlivých autorů). Pro další výzkum bylo nezbytné upozornit na specifika církevní 
slovanštiny a hagiografického žánru. V rámci Exkurzu prvního, jenž je rovněž součástí 
první kapitoly, je stručně popsán obecný celosvětový kontext studia hagiografické 
literatury se zřetelem na základní díla, autory a ediční počiny.

Druhá část první kapitoly se věnuje životu a tvorbě předního ruského spisovatele 
přelomu 17.–18. století Dimitrije Rostovského (1651–1709).  Přehledově jsou načrtnuty 
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základní etapy jeho života a podán výčet jeho kromobyčejně plodné literární činnosti.  
Zvláštní pozornost pak věnujeme zcela přirozeně jeho stěžejnímu dílu, čtyřsvazkovým 
Minejím pro čtení, na nichž autor pracoval více než dvacet let a jež vycházely v Kyjevě 
v letech 1689–1705. Tento rozsahem největší nebohoslužebný tisk cyrilského ruského 
písemnictví vůbec obsahuje 664 životů svatých. Dále popisujeme nejen zrod díla, ale 
také formování jeho obsahu, tj. pramenů, z nichž autor čerpal, a upozorňujeme na 
důležitost role sestavitele, jenž nejen vybíral z jednotlivých předchozích vydání, nýbrž 
také jednotlivé životy komparoval (v ideálních podmínkách s originálem či jeho vědeckou 
edicí) a vybíral nejvhodnější.

Ve druhé kapitole práce je popsána metoda, jíž je v dizertaci využito, totiž  
tzv. singulárních řečově-komunikačních taktik v pojetí, jak je do světové vědy uvedli  
Je. M. Vereščagin a V. G. Kostomarov. Metodologické podchycení práce je rovněž uvedeno 
do užšího a širšího kontextu dosavadního bádání. V užším kontextu jsou zmíněny různé 
směry ruské filologie (od jazykově zaměřené zeměvědy přes etnolingvistiku až po práce 
o jazykové podobě světa), nicméně zmíněn je i kontext celosvětový (práce E. D. Hirsche 
Jr., J. F. Ketta, J. Trefila, ale především J. L. Austina, J. R. Searleho, P. F. Strawsona  
a A. Wierzbické), v širším je poté zdůrazněna antropocentrická úroveň jazyka, již autoři 
přijaly za svou. 

Důležité místo v této části práce zaujímá popis singularity a singulárního 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“. Na jiném místě 
pak vidí za singulárními taktikami „způsob chování a vyjadřování, kdy se adresát dozví 
něco neočekávaného, co se vymyká obvyklému chodu věcí“. Právě to, že chování 
konkrétní osoby (častěji se přitom jedná o třetí osobu) neodpovídá našim očekáváním, 
z něj činí chování singulární. Po nezbytném přesunu pojmů singulární, resp. singularita 
z roviny gramatické do oblasti pragmatické sémantiky autoři definují singularitu jako 
každý konkrétní krok učiněný v dané komunikaci. Následná specifikace jednotlivých 
singulárních ŘK taktik a především jejich výčet – předběžně bylo definováno patnáct 
základních singulárních ŘK taktik – pak dále umožnily práci s hagiografickými texty.

Třetí kapitola práce se v maximální možné míře 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 dva oddíly. 

V prvním z nich je předložen rozbor dvou hagiografických textů (životů Ondřeje 
Jurodivého a Filareta Milosrdného) z pohledu singulárních ŘK taktik. Po následné 
komparaci obou literárních památek byly popsány předpokládané autorské perlokuční 
cíle. 



4

Druhý oddíl sestává z materiálů ke katalogu singulárního chování – texty v něm 
obsažené jsou seřazeny podle vnitřní logiky do jedenácti skupin. V dalších samostatných 
podkapitolách jsou popsány 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. 

* * *

V závěru dizertační práce jsou formulovány výsledky našeho bádání.  
Na první otázku, tedy zda vykazují hagiografie jurodivých z hlediska singulárních 

ŘK taktik shodné rysy, odpovídáme 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. 

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. Je ovšem rovněž zřejmé, že tato práce představuje 
pouze první krok ve sběru „materiálů“ ke katalogu singularit a singulárního chování 
v tomto rozsáhlém díle.  

V předběžných materiálech ke katalogu singularit jsme definovali jedenáct skupin 
textů, v nichž k substandardnímu (singulárnímu) chování dochází. Jedná se o tyto soubory 
textů:
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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

Provizornost uvedených názvů skupin textů je nasnadě. 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“, jsme odpověděli 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 s perlokučními cíli 
napomáhá jedinci uvědomit si možnost spásy tou cestou, kterou vykonal konkrétní 
světec. 

Pokud jde o otázku konvenčnosti hagiografického žánru a jeho chápání z hlediska 
singulárních ŘK taktik jako prvku strukturního či naopak destruktivního, jsme, zdá 
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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. Konstatujeme 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 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 části 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.

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.

Ve své práci docházíme rovněž k závěru, že 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“ světci se 
chovali jako jurodiví v skrytu, nevystupovali takto na veřejnosti. Tak jako jurodiví také 
singulární svatí usilují ve svém chování vzhledem ke Kristu o jakýsi sakrální plagiát, 
mimesis. 

Singulární svatí v hagiografiích nechtějí „měnit“ svět, aktivně ho přetvořovat. 
Poukazují – často za tragických či ponižujících okolností – na existenci jiného světa. 
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Světec – lhostejno zda mučedník, poustevník, mnich či biskup – je extra-ordinární 
bytostí. Právě toto vybočení z „normy“ jej činí svatým. I když singularita není podmínkou 
svatosti, tkví v samotném jejím středu. V tom se skrývá podstata svatosti, její „paradox“. 
Svatost je žitou singularitou.

Jsme přesvědčeni, že naše práce přináší alespoň dílčí poznání toho, že za úzce 
chápanou kategorií jurodivých světců, nebo lépe řečeno mimo ni 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.
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Pro přehled přikládáme seznam použitých pramenů:
           

          
             
           
          
        , sv. I, Kyjev 1764.

            
  (dále text identický), sv. II, Kyjev 1764.

             
(dále text identický), sv. III, Kyjev 1764.

             
(dále text identický), sv. IV, Kyjev 1764.

          
  , Kyjev 1628 (citováno z reprintu vydaného v jedinověrecké 
tiskárně, Moskva 1908). 

                
               
               
             
      , sv. I–II, Moskva 1642–1643 
(citováno z reprintu vydaného ve staroobřadní tiskárně, Moskva 1915).
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