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Michal Rubý zvolil za téma své diplomové práce text, který má větší 

kulturněhistorickou hodnotu než hodnotu čistě literární: Sannazarovu Arkádii. Málokterý 

román byl v evropském kontextu tak produktivní a měl tak rozsáhlé potomstvo. 

Diplomant ovšem neučinil svým tématem následnou recepci, ale zajímala ho tradice, 

jejímž je Sannazaro vyústěním.  Zrekonstruoval tak dlouhou vývojovou linii, sahající až 

k počátkům evropské kultury, v jejímž průběhu se konstituovalo a rozvíjelo základní idylické 

schéma naší imaginace (protipól schématu „hrdinského“, jak připomněl Curtius). 

Východisko této tradice nachází Rubý ve staré řecké lyrice, u Theokrita. Už zde lze 

také identifikovat vnitřní důvody tohoto obrazu: je – a bude – jednak polemikou s civilizační 

překultivovaností, jednak únikovou odpovědí na složitost doby. Na řecké idyliky navazuje 

Vergilius, který přebírá už hotovou základní topiku, ale vnáší do idylických obrazů alegorický 

moment, jehož prostřednictví vtahuje do hry i svou současnost. Diplomant v této kapitole 

velice účelně selektuje (bezpečně zvládnutou) faktografii a onen základ pastorální poezie, jejž 

vytvořil  řecko-římský starověk, vskutku plasticky charakterizuje. 

V další kapitole diplomant sleduje, jak s touto topikou naložil středověk. S oporou 

v Curtiovi konstatuje, že antické dědictví se fixuje v topoi. Takovým topem je například 

„locus amoenus“, idylická krajina. Do ní jsou znovu zasazeni prostí a krásní hrdinové 

pastýřského světa a jejich prosté a krásné milenky. Rubý bystře připomíná, že milostný motiv 

ovšem prošel v Itálii – od Sicilanů ke stilnovistům – školou kurtoazie a v Boccacciově 

znovuoživení búkolské tradice znovu zarezonuje právě v této podobě. Ale stejně bystře si 

všímá také toho, jak je původně zcela laický motiv u Boccaccia spiritualizován dantovským 

alegorismem. Nové časy se nicméně v jeho pastorálách hlásí zcela zřetelně: nymfám není 

upírána tělesnost a citové peripetie jsou líčeny se značnou psychologickou jemností. 

Diplomantův výklad tak celkově svědčí o tom, že se snažil – se zdarem – postihnout složitost 

Boccacciovy pozice a vyložit její vnitřní tenze.  

Čtvrtá kapitola je věnována quattrocentu. Bukolická motivika se tu ozve především ve 

skladbách Lorenza de’ Medici, mnohostranného a eklektického básníka, zpracovávajícího – 

jak diplomant dokládá – četné inspirace (Danta, Petrarku, Vergilia, Ovidia…). 



V páté kapitole dochází na Sannazara. Autor přehledně a korektně rezumuje 

životopisná fakta, zasazuje je do (ne zrovna jednoduchého) historického rámce a stručně 

charakterizuje Sannazarova díla. Neopomíjí přitom ani úžeji neapolský kontext Sannazarovy 

tvorby a dešifruje například klíčový ráz některých obrazů. Pokud jde o Arkádii, zdůrazňuje 

inovativní potenciál tohoto díla (prozaické rozvedení původně básnické topiky, kritické – a 

aktualizující – poznámky na adresu „dvora“ a politiky), zejména však podrobně analyzuje 

Sannazarův mimořádně komplexní dialog s předcházejícími texty, který z jeho románu činí 

jakousi „sumu“ dosavadní tradice. Nově je zde připomenuta třeba alegorizace pastorály, již 

provedl Petrarca v Bucolicum carmen (dalším textu bukolické řady; doklad, že Rubý vskutku 

nic nepřehlédl). 

Na závěr diplomant shrnuje teze, jež vyplynuly z jednotlivých analýz búkolských textů 

a z analýzy vlastní Sannazarovy Arkádie, přičemž zejména polemizuje s pojetím knihy jako 

zcela nezávazné konstrukce (pojetím, jež inicioval De Sanctis): „Jeho dílo je rafinovanou 

mozaikou, která kombinuje detaily jeho života, inspiraci antickými básníky a mytologické 

prvky. Patrná je také inspirace lyrikou Petrarcy a motivy Boccaccia. Dílo se rovněž stává 

kronikou své doby a kritikou nestabilní společenské situace v Neapolském království. Jeho 

román je v podstatě zrcadlem královského dvora, jehož je Jacopo součástí.“ Tento akcent, 

jenž vrací tuto modelovou pastorálu do historického času, je jistě namístě. 

Rubý napsal velmi solidní, faktograficky bohatou práci a prokázat zralou schopnost 

číst staré texty a bezpečně je vyhodnocovat. Zásadní připomínky nemám žádné. Drobné výtky 

mohou jít na adresu některých přehlédnutí či nedotažeností (s. 25: správný plurál zní artes 

liberales; s. 48: Václav IV. nikdy nebyl římským císařem; psaní velkých písmen není vždy 

v pořádku, viz např. s. 59: po Řecko-římském období, s. 60: panovníci Savojské dynastie; 

některé formulace nejsou zcela podařené, viz např. s. 60: Úspěšnou vládou dominoval císař 

Karel V. Habsburský….vedle  Ameriky také velké části Evropy). Celkově je však i po 

formální stránce text velmi dobře zredigován a nemám pochyb, že kdyby měl autor čas ještě 

na jedno čtení, tyto lapálie by vychytal. 

Závěrem:  

Práci pokládám za velmi zdařilou a hodnotím ji známkou výborně. 
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