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Sv. Vor‰ila – kfiesÈanská Artemis?

Monika Recinová

PfieÏívání metamorfovaného antického dûdictví v rouchu stfiedovûkého
svûta je obecnû znám˘m jevem. Pfiesto, jedná-li se o jednotlivé pfiíklady,
je rou‰ka stfiedovûké kultury halící antick˘ motiv pro jeho rozpoznání ãas-
to pfiíli‰ silná. Ve stfiedovûkém my‰lení se setkala kfiesÈanská inkulturace
s pfieÏívajícím antick˘m svûtem; pfiíli‰ ãasto se zapomíná, do jaké míry se
stfiedovûká kfiesÈanská kultura Ïivila a Ïila z antick˘ch pramenÛ. Chtûla
bych demonstrovat tuto skuteãnost na zdánlivû nenápadném, ale pfii bliÏ-
‰ím prozkoumání fascinujícím pfiíkladu Legendy o svaté Vor‰ile. Nebudu
se zde zab˘vat v˘vojem kultu a legendy1 (která má nepochybné historic-
ké jádro), coÏ je pro na‰e zkoumání irelevantní. Vyjdeme z ikonografie,
etymologie a pfiedev‰ím z latinského zpracování legendy od Jakuba de
Voragine, z textu, kter˘ mûl nejvût‰í vliv na kodifikaci postavy sv. Vor‰ily
a na roz‰ífiení jejího kultu aÏ do dne‰ních dnÛ. V závûru pfiipojuji ãást pfie-
kladu legendy o svaté Vor‰ile, kter˘ pfiekladatelé nezafiadili do ãeského
v˘boru ze Zlaté legendy.2

Ursula, latinská podoba jména sv. Vor‰ily, znamená „Medvûdice“.
Nejãastûji b˘vá zobrazována jako královsky odûná dívka se ‰ípem v ruce.
Podle legendy zahynula probodena ‰ípem hunského krále Atily u Kolína
nad R˘nem. Zajímavé je, Ïe obvykle není zobrazována probodena ‰ípy ja-
ko napfi. sv. ·ebestián, ani jako barokní Terezie z Ávily, ale ‰íp drÏí v ru-
ce.3 Z vyobrazení se skoro zdá, jako by nebyla obûtí ‰ípu, ale spí‰e jeho
paní. Na jin˘ch zobrazeních je vidût sv. Vor‰ilu jako vysokou postavu pfii-
kr˘vající sv˘m plá‰tûm poãetn˘ zástup, pfiedev‰ím dívek – podle legendy
s ní mûlo podstoupit muãednictví pro víru jedenáct tisíc panen. Tento mo-
tiv je v ikonografii jinak vyhrazen P. Marii.

Legendu o muãednické smrti jedenácti tisíc panen a o sv. Vor‰ile, jejich
vÛdkyni a uãitelce, sly‰ela jako dítû sv. Angela Merici, která roku 1535 za-
loÏila v italské Brescii Spoleãnost sv. Vor‰ily, jeÏ se bûhem staletí zmûni-
la na klauzurovan˘ fiád. V jeho erbu je vidût pfiesmyãku Ursula – laurus,

1 K tomu viz Frank Günter Zehnder, Sankt Ursula: Legende – Veregrung – Bilderwelt,
Köln: Wienand Verlag 1985.

2 Zlatá legenda, pfiel. Václav Bahník a AneÏka Vidmanová, Praha: Vy‰ehrad 1984.
3 Viz Gainer Nitz, heslo „Ursula“, in: Engelbert Kirschbaum (ed.), Lexikon der

christlichen Ikonographie VIII, Rom – Freiburg im Breisgau: Herder 1994, 521-
527.
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O jedenácti tisících panen7

Umuãení jedenácti tisíc panen se událo takto: V Británii Ïil totiÏ jak˘-
si velmi kfiesÈansk˘ král jménem Notus nebo Maurus, kter˘ zplodil jistou
dceru jménem Vor‰ila [tj. „Medvûdice“]. Byla mocná podivuhodnou váÏ-
ností mravÛ, moudrostí a krásou, takÏe její povûst byla známá v‰ude.
KdyÏ se král Anglie stal  velice mocn˘m a podrobil pod své jho mnohé
národy, a kdyÏ usly‰el povûst o této pannû, pokládal se veskrze za blaÏe-
ného, kdyby se v˘‰e zmínûná panna vdala za jeho jediného syna. I mla-
dík pro to velmi zahofiel. Po‰lou tedy slavnostní posly k dívãinu otci
s mnoh˘mi sliby a lichocením a pfiipojí mnohé hrozby, jestliÏe by se vrá-
tili ke svému pánu samotní. Král byl na nejvy‰‰í míru znepokojen, pro-
toÏe jednak pokládal za nevhodné zasnubovat dívku vynikající ve vífie
v Krista za ctitele model, jednak poznával, Ïe ona sama nikterak nesou-
hlasí, a nesmírnû se dûsil královy prudkosti. Dívka sama, podnícena boÏ-
sk˘m vnuknutím, poradila otci, aby v˘‰e zmínûnému králi pfiislíbil sou-
hlas, ov‰em s tou podmínkou, Ïe sám král s otcem jí dají k útû‰e deset
nejvybranûj‰ích panen a Ïe jak jí, tak ostatním pfiifikne tisíc panen, Ïe vy-
strojí tfii trojveslice a dá jí odklad na tfii roky k zasvûcení svého panenství
a sám mladík, jsa pokfitûn, se v tûchto tfiech letech vyuãí ve vífie; uÏila
této moudré rady – buì aby obtíÏností pfiedloÏené podmínky od toho od-
vrátila jeho mysl, nebo aby pfii této pfiíleÏitosti v˘‰e zmínûné panny
a sebe sama zasvûtila Bohu. Av‰ak mladík rád pfiijal tuto podmínku, na-
léhal na svého otce, a jsa ihned pokfitûn, pfiikázal uspí‰it v‰echno, co dív-
ka pfiikázala. Otec dívky pfiikázal, aby jeho dcera, kterou mûl velice rád,
mûla ve svém prÛvodu muÏe, jejichÏ útûchy mûla jak ona, tak její zástup
zapotfiebí. Odev‰ad se tedy scházejí panny, odev‰ad se sbíhají muÏi k tak
velké podívané. NeboÈ se k nim pfiipojili mnozí biskupové, aby dále po-
kraãovali v cestû spolu s nimi. Mezi nimi byl basilejsk˘ biskup Pantulus,
kter˘ je doprovodil aÏ do ¤íma, a navrátiv se odtud, podstoupil spolu
s nimi muãednictví. Také sv. Gerasina, královna Sicílie, která svého mu-
Ïe, velice krutého krále, uãinila jakoby z vlka beránkem – sestra biskupa
Macirisia a Darie, matky sv. Vor‰ily – se ihned z BoÏího vnuknutí pfiipo-
jila se sv˘mi ãtyfimi dcerami, Babillou, Iulianou, Viktorií a Aureou
a maliãk˘m Adriánem (kter˘ z lásky k sestrám nastoupil cestu) a plavila
se aÏ do Británie, kdyÏ jí otec sv. Vor‰ily dopisem sdûlil tajemství.
Království zanechala v rukou jednoho svého syna. KdyÏ koneãnû Vor‰ila
obrátila v‰echny panny na víru, dopluly jednoho dne za pfiíznivého vûtru
do galského pfiístavu, kter˘ se naz˘vá Tiella a odtud odpluly do Kolína,
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tj. „vavfiín“. Vedle slova „vavfiín“ je v erbu sedmihvûzdí Velké medvûdice
v zeleném poli.

Obrátíme-li nyní pozornost k antickému m˘tu, mÛÏeme nalézt pozoru-
hodnou fiadu styãn˘ch motivÛ. Artemis jako Dafnaia mûla své posvátné
vavfiíny.4 Toto Artemidino epiteton upomíná na mytick˘ pfiíbûh o nymfû
Dafné, první Apollónovû lásce, která byla pro svou touhu po panenství
sv˘m otcem, fiíãním bohem, promûnûna ve vavfiín, ApollónÛv oblíben˘
strom, kter˘m se od té doby vûnãil.

Artemis bdûla mimo jiné jako panenská bohynû nad dívãí iniciací v tom
vûku, kdy se dívky pfiipravují na sÀatek. Artemidiny malé sluÏebnice by-
ly pfiedev‰ím v Braurónu i leckde jinde v Attice, kde se konala arkteia, ini-
ciace dívek, oznaãovan˘ch jako arktoi, tj. „medvûdice“.5 Artemis sama
b˘vala oznaãována tímto epitetem. Zvlá‰tû nápadná epifanie bohynû
v medvûdí podobû je patrná v m˘tickém vyprávûní o Kallistó (tj. „Nej-
krásnûjsí“), jedné z Artemidin˘ch druÏek. Toto epiteton mohlo b˘t uÏito
o samotné bohyni.6 KdyÏ pfii koupání Artemis seznala dívãino tûhotenství,
promûnila ji za trest v medvûdici. Podle jiné verze byla probodena ‰ípem.
V podobû medvûdice byla nakonec vyzvednuta na nebe jako cirkumpo-
lární souhvûzdí.

Sv. Vor‰ila se ov‰em od Artemidy navzdory v˘‰e zmínûn˘m styãn˘m
bodÛm zároveÀ podstatû li‰í. Je to pfiedev‰ím kfiesÈanské pfieznaãení role
panenství, které odli‰uje druÏinu kfiesÈansk˘ch panen od skupin Artemi-
din˘ch sluÏebnic. Vor‰ilin ideál zachvacuje nejen jí vedené panny, ale
i ãetné biskupy nebo jiné osoby, vãetnû Vor‰ilina snoubence, kter˘ spolu
s ní podstoupí muãednictví pro víru. Sv. Vor‰ila jako „kfiesÈanská Artemis“
pfiedstavuje obûtí svého Ïivota zasvûceného Bohu nov˘, podstatnû vy‰‰í
ideál panenského Ïivota, neÏ jak˘ pfiestavovala artemisia, jakkoli mnoho
se z jejich pramene Ïiví.
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4 Viz Karl Kerenyi, Mytologie ¤ekÛ I, Praha: Oikúmené 1996, 110.
5 Viz Susan Guettel Cole, „The Social Function of Rituals of Maturation: The Koureion
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konstantinopolského krále Dorothea, která byla zasnoubena s mlad˘m
synem jakéhosi krále; kdyÏ zemfiel pfied oddavkami, zasvûtila své panen-
ství Pánu. Skrze vidûní byli napomenuti, aby pfii‰li do ¤íma a pfiipojili se
k v˘‰e fieãen˘m pannám k muãednictví. V‰echny panny se tedy s v˘‰e
zmínûn˘mi biskupy vrátily do Kolína, kter˘ jiÏ na‰ly obleÏen˘ Huny.
KdyÏ je barbafii uvidûli, vyfiítili se na nû s nesmírn˘m kfiikem jako zufiiví
vlci na oveãky a celé jejich mnoÏství pobili. KdyÏ jiÏ ostatní probodali,
pfii‰li k blaÏené Vor‰ile. KdyÏ vidûl vÛdce její nesmírnou krásu, uÏasl, tû-
‰il ji ohlednû smrti panen a pfiislíbil, Ïe si ji vezme za manÏelku. Ona to
z hloubi du‰e odmítla a kdyÏ on vidûl, Ïe jím pohrdla, zasáhl jí pfiesnû mí-
fienou stfielou, a tak zavr‰ila muãednictví. Jakási panna jménem Kordula,
vydû‰ená hrÛzou, se v noci ukryla na lodi, ale za svítání ‰la dobrovolnû
vstfiíc smrti a obdrÏela korunu muãednictví.
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kde se Vor‰ile zjevil andûl Pánû a oznámil jí, Ïe se sem vrátí ve stejném
poãtu a získají zde muãednické koruny. Odtud tedy na andûlovo vybíd-
nutí, zamífiiv‰e do ¤íma, pfiiblíÏily se k mûstu Basileji, kde zanechaly lo-
dû a do ¤íma pfii‰ly pû‰ky. PapeÏ Cyriakus se nad jejich pfiíchodem vel-
mi zaradoval, protoÏe sám pocházel z Británie a mûl mezi nimi mnohé
pfiíbuzné; s cel˘m klérem je s nejvy‰‰í poctou pfiijal. Té noci bylo papeÏi
z BoÏího vnuknutí odhaleno, Ïe s tûmito pannami obdrÏí palmu muãed-
nictví. Sám u sebe to tajil a mnohé z tûch, které nebyly dosud pokfitûny,
pokfitil. KdyÏ nastal vhodn˘ ãas, kdy fiídil církev jako devatenáct˘ po
Petrovi rok a jedenáct t˘dnÛ, ve shromáÏdûní v‰ech oznámil své pfiedse-
vzetí a pfiede v‰emi se vzdal hodnosti a úfiadu. Ale kdyÏ v‰ichni hlasitû
odporovali a nejvíce kardinálové, ktefií mysleli, Ïe se pomátl na rozumu,
z toho dÛvodu, Ïe opou‰tûje slávu pontifikátu chce jít za nûjak˘mi po‰e-
til˘mi Ïen‰tinami, on si nikterak neodpoãal a ustanovil papeÏem místo
sebe kteréhosi svatého muÏe, kter˘ se jmenoval Anteros. A protoÏe opus-
til apo‰tolsk˘ stolec bez souhlasu kléru, t˘Ï klérus odstranil jeho jméno
ze seznamu papeÏÛ a v‰echna pfiízeÀ, které poÏíval onen zasvûcen˘ sbor
panen u fiímské kurie, byla od toho okamÏiku ztracena. KdyÏ nepfiátel‰tí
vojevÛdci fiímského vojska Maximus a Afrikanus vidûli velké mnoÏství
panen a Ïe se k nim sbíhá mnoho muÏÛ a Ïen, obávali se, aby kvÛli nim
pfiíli‰ nevzrostlo kfiesÈanské náboÏenství. ProãeÏ peãlivû prozkoumali je-
jich cestu a poslali posly ke svému pfiíbuznému Juliovi, vÛdci kmene
HunÛ. KdyÏ pfii‰ly (panny) do Kolína, vytáhli proti nim s vojskem a zabí-
jeli je, protoÏe byly kfiesÈanky. Onen blaÏen˘ Cyriakus vy‰el s tímto
vzne‰en˘m mnoÏstvím panen z mûsta; následoval ho pak knûz kardinál
Vincentius a Jakobus, kter˘ ode‰el ze své vlasti Británie do Antiochie,
kde sedm let zastával hodnost arcibiskupa. KdyÏ tehdy nav‰tívil papeÏe
a jiÏ vy‰el z mûsta a usly‰el o pfiíchodu panen, rychle se vrátil a stal se je-
jich druhem v putování a ve smrti. Také Mauritius, biskup mûsta Levi-
cane, str˘c Balilly a Juliány, a také Follarius, biskup lucensk˘ a biskup
Sulpicius Ravenensis, kter˘ tehdy pfii‰el do ¤íma, se pfiipojili k v˘‰e fie-
ãen˘m pannám. Také Ethereus, Ïenich blaÏené Vor‰ily, zÛstávaje v Britá-
nii byl andûlsk˘m vidûním napomenut, aby povzbudil svou matku, aby se
stala kfiesÈankou. Jeho otec totiÏ zemfiel v prvním roce, kdy se stal kfies-
Èanem, a jeho syn Ethereus po nûm nastoupil vládu. KdyÏ se zasvûcené
panny vracely s v˘‰e fieãen˘mi biskupy z ¤íma, Ethereus byl od Pána vy-
bídnut, aby ihned povstal a ‰el vstfiíc své nevûstû a spolu s ní obdrÏel pal-
mu muãednictví. Tû‰e se z BoÏích pfiíkazÛ, zafiídil, aby byla jeho matka
pokfitûna a spolu s ní a se svou malou sestrou Florentinou, jiÏ kfiesÈankou,
a také s biskupem Klementem ‰el vstfiíc pannám a pfiipojil se k nim k mu-
ãednictví. Také Marculus, fieck˘ biskup, a jeho vnuãka Konstantia, dcera
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KdyÏ je barbafii uvidûli, vyfiítili se na nû s nesmírn˘m kfiikem jako zufiiví
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SUMMARY

St. Ursula – Christian Artemis?

The article deals with comparison between the Artemidian initiation of old Greek reli-
gion and the Christian medieval ideal of virginity and life consecrated to the God. The
example of that is a figure of St. Ursula which is compared with Artemis in iconography
and myth. This example also demonstrates the ancient heritage in the medieval garment. In
spite of the fact that both figures are similar, there is very important contribution of
Christianity which deeply modify the simple pagan basement. At the end of the article
there is also connected the translation of the part of the Legend of St. Ursula by Jacob de
Voragine from Legenda Aurea.
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Pfiínos RukopisÛ od Mrtvého mofie I

Stanislav Segert

V tomto ãlánku jsou uvedeny knihy, jeÏ pfiesahují speciální zájmy od-
borníkÛ a obracejí se zvlá‰tû k tûm, kdo oceÀují v˘znam nalezen˘ch ru-
kopisÛ pro studium náboÏenství.

JiÏ dfiíve byly v ãasopise Religio uvefiejnûny recenze edic RukopisÛ
(8/2, 2000, 216-219) a prací o jejich pÛvodu (9/2, 2001, 224-225). Více re-
cenzí dosud bylo uvefiejnûno v ãasopise Communio Viatorum. KdyÏ se
v 90. letech minulého století fie‰ily problémy pfiístupu k rukopisn˘m nále-
zÛm, zaãal v nûm vycházet recenzní ãlánek „Access to the Dead Sea
Scrolls I-VII“, vûnovan˘ v první fiadû edicím (I: 36, 1994, 217-283; II: 38,
1996, 131-173; III: 40, 1998, 44-72; IV: 41, 1999, 151-196; V: 44, 2002,
69-125; VI: 44, 2002, 192-219). Pfiístup k SvitkÛm je jiÏ témûfi zaji‰tûn,
vycházejí poslední svazky oficiální edice „Discoveries in the Judaean
Desert“ (Oxford: Clarendon Press). Jakmile budou pfiístupné v‰echny
svazky, bude pfiipravena poslední, VII. ãást ãlánku o zpfiístupÀování textÛ.

Nadále bude pozornost vûnována pfiínosu RukopisÛ od Mrtvého mofie
pro rÛzné obory. NejdÛleÏitûj‰í je studium náboÏenství, kter˘m se zab˘-
vají dvû nové série, jeÏ vydává nakladatelství William B. Eerdmans
(Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K.). V tomto ãlánku jsou re-
cenzovány dosud publikované svazky ediãní fiady „Studies in the Dead
Sea Scrolls and Related Literature“, kterou vydávají Peter W. Flint, Martin
C. Abegg a Florentino García Martínez. Druhá série „Eerdmans
Commentaries on the Dead Sea Scrolls“, kterou redigují Martin G. Abegg,
Jr., a Peter W. Flint, má pfiinést v 16 svazcích komentáfie závaÏn˘ch
SvitkÛ; zatím byl vydán jen 6. svazek, kter˘ je téÏ recenzován.

John J. Collins – Robert A. Kugler (eds.), Religion in the Dead Sea
Scrolls, (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature),
Grand Rapids – Cambridge: W. B. Eerdmans 2000, x + 167 s.

V tomto svazku je uvefiejnûno 8 ãlánkÛ, vût‰inou od autorÛ z USA; dva
autofii jsou z Kanady, jeden ze Skotska a jeden z Nûmecka.

John J. Collins, „Introduction“ (s. 1-8). Úvod analyzuje dosavadní pfií-
stup k náboÏenství spoleãenství u Mrtvého mofie. První syntézy zaloÏené
na nejdfiíve uvefiejnûn˘ch textech byly psány z kfiesÈanské perspektivy.
Úpln˘ pfiístup k textÛm na konci 20. století vedl k vût‰í pozornosti rabín-
skému Ïidovství.


