
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. 
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