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Byzantská žebravá poezie 12. století*

MARKÉTA KULHÁNKOVÁ

Byzantská žebravá poezie tvoří nevelkou skupinu literárních děl, kterou na jedné straně 
co do rozsahu a významu není možno srovnávat s hlavními byzantskými literárními žánry, 
jako byla historiografie či hagiografie, na straně druhé je díky svým četným specifikům na-
nejvýš zajímavá jak pro literárního historika, tak pro laického zájemce o Byzanc. Žebravé 
básně odhalují netušený smysl pro humor, ironii a fantazii svých autorů, ukazují jejich vy-
broušený smysl pro kombinaci prvků různých žánrů a v neposlední řadě dávají nahlédnout 
do každodenního života v řeckém středověku. Přednáška je rozdělena na tři části: první se 
věnuje historickému pozadí a podmínkám vzniku žebravých básní, v části druhé představí-
me konkrétní texty a také autora některých z nich Theodóra Prodroma, který je zároveň 
prototypem byzantského žebravého básníka. Na závěr budou nastíněny základní literárně 
historické a teoretické otázky, které jsou s tímto žánrem spojeny.

Většina byzantských literárních děl, jež můžeme zařadit do žánru žebravé poezie (při-
jmeme-li názor, že má právo na vyčlenění z „nadžánru“ příležitostné poezie), vznikla 
v poměrně krátkém období okolo poloviny 12. století. Doba jejich vzniku se víceméně 
kryje s obdobím panování císaře Manuéla I., v pořadí třetího zástupce slavného byzant-
ského rodu Komnénovců, který se ujímá byzantského trůnu s Alexiem Komnénem (1081) 
a opouští jej nedlouho před dobytím Konstantinopole křižáky (poslední Komnénovec 
Andronikos I. byl císařem do roku 1185). Sám Manuél vládl nejdéle ze všech komné-
novských císařů (1143–1180). Za jeho vlády říše relativně prosperovala jak vnitřně, tak 
v zahraniční politice a jeho osobnost i móda jeho dvora poznamenaly zásadním způsobem 
kulturu druhé poloviny 12. století. Byl to dobrý válečník a vynikající diplomat, ochotný 
pro politický úspěch slevit i  z přísných náboženských zásad. Podle dobových svědectví 
byl nábožensky spíše vlažný a tolerantní jak k islámu, tak k západní křesťanské církvi. 
Měl ostatně k Západu blíže než jeho císařští předchůdci i následovníci: jeho matka i obě 
manželky byly západního původu. Za jeho vlády se rozrostla menšina benátských kupců 
v Konstantinopoli a cestu na byzantský dvůr si našli západní dvořané a úředníci, stejně 
jako rozličné západní zvyklosti. Nejznámějším příkladem je zavedení rytířských turnajů 
podle západního vzoru.

Rozkvět žebravé poezie je jedním z fenoménů charakteristických pro Manuélovo období. 
Tento druh básnictví se rozvíjí a etabluje jako literární žánr zřejmě především díky třem 
faktorům: je to rozkvět literárního patronství, změny v sociálním rozvrstvení společnosti 
a pronikání individuálních prvků do literatury.

* Text přednášky vznikl jako součást výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně Středisko pro 
interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435).


