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Doktorská disertace kolegy Subrta nestojí v jeho díle osamocena. Souvisí s jeho dlouholetou 
prací na analýze a zpřístupňování římské literatury pozdní antiky. Tato práce zahrnuje 
především dva bohatě komentované překlady z Jeronýma-jednak soubor překladů tří 
Jeronýmových biografií včetně Vita Pauli, jednak výbor z Jeronýmovy literárně ne méně 
významné korespondence. Dále je třeba připomenout i obsáhlé pasáže, věnované pozdní 
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antice v Subrtově Rímské literatuře a ovšem řadu časopiseckých článků, věnovaných zvláště 
žánrové problematice pozdněantické křesťanské literatury (z některých z nichž jsem sám 
vděčně čerpal při vlastním bádání o této kulturní formaci). Už jen soubor těchto textů by 
naprosto dostačoval k udělení doktorské hodnosti. Předkládaná disertace nicméně není 
pouhým shrnutím a/nebo parafrázováním těchto "vedlejších" textů, nýbrž dílem samostatným 
-jak lze zjistit porovnáním zvláště s předmluvou k překladu Jeronýmových biografií. Vita 
Pauli je text z literárního i kulturněhistorického hlediska natolik významný, ale i 
mnohoznačný, že je takovéto samostatné analýzy hoden. 
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Disertační práce prokazuje především hlubokou erudici kolegy Subrta v dosavadní literatuře o 
Jeronýmovi a zvláště o problematice pozdněantických žánrů. Jeho "metakritika", to jest 
výklad o dosavadních výkladech, je obsažný i přehledný. Jasně z něj vyplývají zvláště "dějiny 
aretalogie", totiž "rekonstrukce" (Reitzenstein) a opětného zpochybnění tohoto hypotetického 
žánru. Srovnání se seznamem literatury použité a citované v knižním vydání překladu 
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Jeronýmových biografií ukazuje, že se kolega Subrt věnuje Jeronýmovi systematicky i nadále: 
Legendy o poustevnících vyšly roku 2002, do disertace však byly novější hieronymologické 
studie nejen výčtově zahrnuty (A. Furst), ale v některých případech i začleněny coby 
významné nové kroky k porozumění celku Jeronýmových mnohoznačných textů (za zvláště 
přínosnou pokládám integraci textu Veroniky Burrus "Queer lives of Saints"). 
Moje jediná větší námitka či polemika vzhledem k práci směřuje k autorovu tak velkému 
zdůrazňování naratologie při výkladu Jeronýmových textů. Autor se odvolává nejen na tuto 
metodu jako takovou, nýbrž i na její vývoj ve světové literární vědě v posledních letech. Tyto 
nejnovější postupy pak při analýze Jeronýma aplikuje. Obávám se však, že právě toto 
spolehnutí na "nejnovější aspekty naratologické teorie" autora samého zavádí mylným 
směrem. Na rozdíl od autora totiž nepokládám naratologii za příliš plodný směr uvažování o 
literatuře, ba právě naopak - za typický příklad "pozdní scholastiky", zcela vyprázdněné hry 
s abstraktními a sofistikovanými pojmy, která ztratila vztah k realitě a dále prohlubuje 
současnou krizi literární vědy; za příklad módy, která za pár let (doufejme) pomine a bude se 
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na ni hledět s podobným despektem, jako nyní kolega Subrt sám hledí například na 
Quellenforschung. Ano, v soudobé české literární vědě stalo se téměř povinným odvolávat se 
na Doležela; obávám se, že mnozí literárněvědní koryfejové to dokonce vyžadují. Avšak, 
literární vědec, který má jak erudici, tak vlastní samostatné uvažování - a toto obojí kolega 
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Subrt má v míře přebohaté, jak jeho práce dokazuje! - nemá zapotřebí ani takovéhoto citování 
"povinných autorit", ani opírání se o pojmy jako "extradiegetický vypravěč" či "fokalizace". 
Oproti autorovi samému domnívám se, že jádro a přínos jeho práce nespočívá v naratologické 
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analýze; ta je jistě pečlivá, ale nemůže být než POMUCKOU, jedním z mnoha možných 
přípravných kroků pro vlastní interpretaci. Naratologická analýza vyústí do tabulky na s. 114, 
aniž by z ní vlastně něco podstatného vyplynulo. Tato tabulkaje příkladem dokonale 



zvládnuté a dokonale nikam nevedoucí "scholastiky" - na rozdíl od tabulky na s. 59, která 
shrnuje výzkum o chronologii Vita Pauli, protože tato má zcela konkrétní obsah. 
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Jádro a přínos práce kolegy Subrta tkví v jeho interpretacích několika klíčových a , , 
KONKRETNICH motivů Vita Pauli, v nichž Jeroným originálně propojuje prvky 
představového světa antického a křesťanského: za prvé ve výkladu motivu "bestií" (kentaur a 
satyr), které poustevník Pavel potkává. Za druhé ve výkladu "civitas meretrix", totiž 
Jeronýmovy transformace erotického rozměru antických biografií (případně aretalogií). Za 
třetí a nejpodstatněji v závěrečném výkladu topu pustiny coby "locus secretior", jenž 
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polemicky navazuje na antický "locus amoenus". Příznačně - práce kolegy Subrta nekončí 
shrnutím jeho výzkumů naratologických, ale touto analýzou topu pustiny. 
Tato polemika je míněna jako podnět k diskusi, a to jak o způsobech analýzy pozdněantických 
textů, tak o budoucnosti literární vědy vůbec. Nemá znamenat zpochybnění práce kolegy 
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Subrta. O tom, že si zaslouží být přijata, pochyb být nemůže. 

Doc. Mgr. Martin Putna, Dr. 


