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Michal Rubý si ve své diplomové práci „Jacopo Sannazaro a pastorální básnictví“ vytkl za cíl představit 

„pastorální téma v italské literatuře, jeho původ a následný vývoj“, na základě korpusu textů, 

sestaveného z děl Theokrita, Vergilia, Boccaccia, Lorenza I. Medicejského a konečně i výše zmíněného 

Jacopa Sannazara.  

V každé kapitole stručně shrne politické a kulturní okolnosti, za nichž představovaná díla vznikala, 

seznámí s životopisem vybraných autorů a na základě ukázek z jejich děl charakterizuje specifické 

prvky pojetí pastorální poezie a jejich proměnu v čase. Svůj výklad zakončí podrobnějším rozborem 

Sanazzarova nejvýznamnějšího díla, pastýřského románu Arcadia.  

Počátky pastýřské tradice, kterou v jistých prvcích můžeme vystopovat již u Homéra, nachází Michal 

Rubý v Theokritových Idylách, zejména v básni Thyrsis, kterou lze považovat za zakladatelskou báseň 

žánru. V první kapitole dokládá, že se tyto pastorální básně tematicky věnují prostým lidem, 

pastýřům a rolníkům, kteří se daleko od měst věnují provozování hudby a skládání veršů, často 

inspirovaných nešťastnou láskou. Líbezná krajina, jež je přitom obklopuje, slouží jen jako pozadí 

vyprávěných příběhů, pohybujících se v paradigmatu antické mytologie.  

Ve druhém kapitole sledujeme, kterak Vergilius umisťuje své Bukoliky do fantazijního prostoru, jež 

nazývá Arkádie, mytologického aparátu nicméně využívá spíše jako alegorie, která mu umožňuje 

vyjadřovat se k aktuálním událostem ve společnosti. Prvek přírody, třebas inspirován Řeckem, již pro 

něj nemá takovou důležitost, protože Arkádie představuje především prostor duševního klidu; místo, 

umožňující zahálku. 

Ve třetí kapitole sledujeme tvorbu Giovanniho Boccaccia, který se starověkou tradici pastorální lyriky 

pokusil skloubit s křesťanstvím inspirovanou vizí lásky jako cesty k ušlechtilosti duše. Krajina básní 

věrně opisuje oblast Fiesole a napětí nově pramení z rozporu mezi láskou fyzickou a láskou cudnou. 

Ve čtvrté kapitole diplomant představuje pastorální motivy v básních Lorenza I. Medicejského. Ten 

vnáší do žánru nově komický tón, ale i prvek teskné atmosféry, vědomí pomíjivosti světa a návaznost 

na dantovskou a petrarkovskou tradici.  

V páté kapitole se dostáváme k Jacopu Sannazarovi a jeho Arkádii. Je nám shrnut její děj, představeni 

jednotliví protagonisté, a především vyložen historický kontext. Novátorský prvek básně totiž 

diplomant spatřuje především ve schopnosti propojit starověkou tradici s kritickým pohledem na 

soudobé politické události, jež měly bezprostřední dopad na Sannazarův život. Opuštění Arkádie 

nevede hlavního hrdinu k proměně, jak by snad ještě bylo možné u Boccaccia, ale jen k pocitům lítosti 

a zmaru. 

V závěru diplomant stručně vyhodnotí historický vývoj žánru a znovu podtrhne novátorské prvky 

přítomné v dílech jednotlivých autorů. 

Ještě než přejdu k samotnému hodnocení práce, dovolím si podotknout několik méně podstatných 

poznámek. 

- V diplomové práci se nedaří udržet jednotnou citační normu. 

- Abstrakt v angličtině i češtině zmiňuje šest kapitol, práce má přitom kapitol pět.  



- Poměrně často se objevují chyby v podobě překlepů (Racconta aragonese), nekonzistence 

v psaní velkých a malých písmen (Medicejský x medicejský), nesprávných délek (Esténští, 

Otmar Váňorný), vypadlých písmen („klání pastýřů Komatase a Lakon“) či chybějících mezer 

(3.století př.n.l.).  

- Vzhledem k tomu, že diplomant pobýval studijně v zahraničí, překvapí poněkud výběr použité 

literatury.  

- U českých překladů není vždy uvedeno, kdo je pořídil.  

 

Věnovat diplomovou práci osudu a dílu Jacopa Sanazzara je nepochybně záslužný počin. Kompletní 

překlad Arkádie dosud nemáme v češtině k dispozici, i když shodou okolností v dubnu tohoto roku 

vyšla péčí Jiřího Pelána antologie Václava Černého Italská renesanční literatura, kde se podstatné 

výňatky z Arkádie objevují.  

Jak upozorňuje již diplomantem citovaný Francesco de Sanctis, při čtení Arkádie samotné lze jen 

s obtížemi nahlédnout, jak vlivné a oblíbené dílo to ve své době bylo. Diplomantovi se tak nabízelo 

mnoho způsobů, jak práci pojmout. Mohl se věnovat okolnostem vzniku díla, sledovat historické 

proměny pastorální poezie, důkladně prozkoumat dílo samotné (zejména jeho formální stránku) či 

shrnout jeho ohlasy v literatuře francouzské, španělské či anglické. Stranou by nemusel zůstat ani 

další osud žánru jako takového, protože ten arci se Sannazarem neskončil. 

Michal Rubý si z těchto různých možností vybral historickou proměnu pastorálního básnictví, jehož je 

v jeho očích Arkádie logickým vyvrcholením. Sannazaro, co důkladně poučený literát, staví své dílo na 

odkazu autorů minulosti a dovádí je k moderní podobě, jež nově dává hlas básníku samotnému. 

Se způsobem uchopení práce bych si dovolila částečně polemizovat. Vzhledem k celkovému pojetí 

není překvapivé, že se k Sannazarovi dostáváme až na straně 64. Nepovažuji však za úplně adekvátní 

prostor, který je pak Arkádii věnován, už z výše zmíněného důvodu nedostatečného obeznámenosti 

s dílem samotným. Zatímco u Theokrita, Vergilia a ostatních bylo na místě jejich pojetí pastorální 

poezie ve stručnosti shrnout, část o Sannazarovi by si zasloužila hlubší rozbor, poukázat na ohlasy 

těchto děl v textu Arkádie a důkladněji doložit novátorské prvky, které se v ní objevují.  

Shrnutí děje Arkádie pokládám za záslužné, chybí však následná intepretace. V práci se objevují určité 

náznaky vhledu do Sannazarova díla, bohužel často zůstávají jen na rovině sloganu, který není dál 

rozvíjen. Stejně tak obecné charakteristiky nejsou více doloženy („Lyrické verše se nesou v duchu 

Petrarcy, zatímco próza zůstává zcela pod vlivem Boccaccia“. Str. 64). 

Je škoda, že se diplomant více nevěnoval uspořádání Arkádie a její souvislosti s dvorským životem 

(Arkádie jako modelová společnost). Co vlastně znamená opustit Arkádii? Proč touží vypravěč po 

smrti? Arkádie je přece u Sannazara výsostně fikčním prostorem. Arkádie je také bytostně dialogická 

– všechny události jsou sdíleny s ostatními a interpretovány v písních, fikčních svět se neustále hlásí 

ke světu skutečnému. Jde však u Sannazara o idylický prostor? Uznávám však, že si práci vytyčil jinak. 

 

Pár dalších připomínek v bodech: 

- Některá diplomantova tvrzení dokládají nepochopení citované literatury. Např. na straně 42 

parafrázuje Curtiovu Evropskou literaturu a latinský středověk takto: „Vliv starověké 

literatury však také dopadl na vnímání sexuality člověka a erotiky. Téma lásky hrdiny k dívce 

či chlapci bylo v pozdní antice běžným námětem pro umělecké dílo. Křesťanství označilo 

lásku bez manželství za sodomii a nacházelo v ní motiv pro nesčetná moralizující kázání. Ve 



svém boji však naráželo na antickou kulturu. Lásky mocných panovníků k dívkám a chlapcům, 

jakož i milostné příběhy bohů, jim stály v cestě“. V předloze ale na stránkách 128-143 Curtius 

hovoří naopak o synkretismu pozdního středověku, misogynské literatuře, varující před 

manželstvím, a problematickému zavedení celibátu. O sodomii hovoří v souvislosti církevního 

označení lásky k chlapcům. 

- U Sannazarových předchůdců nepovažuji za nutné uvádět delší ukázky z jejich děl, která 

nesouvisí se samotným tématem diplomové práce a nejsou dále použita ke vzájemné 

komparaci (oslava mecenáše, opěvování ženské krásy). 

- V textu mi chybí především jasná práce s pojmy a vymezení termínů. Co je to vlastně 

Arkádie? Jaké má charakteristiky? Co v této souvislosti znamená: „Je jistě lepší dobře 

obdělávat skromný pozemek, než zlým hospodařením nechat bědně zarůst velké pole“? 

Diplomant opakovaně používá spojení „bájná Arkádie“. Co to znamená? Jak vymezuje pojem 

literární Arkádie? Co myslí pojmem idylická poezie, když na straně 10 tvrdí: „Její nebývalý 

rozkvět umožňovala nejen tematická pestrost mytologie, ale také rozvoj mnoha vědeckých 

odvětví“? Jaké charakterizovat „bukolickou krajinu“? Liší se od „ideální krajiny“? 

- Třebaže jsou shrnutí dějinných událostí v těchto souvislostech vždy poněkud reduktivní, nelze 

se uchylovat k obratům jako: „S příchodem aragonské dynastie do Neapole byl zpečetěn osud 

středověku“ (str. 49), či „Jednoznačné a přesné ohraničení středověku je pravděpodobně 

nemožné. Sled událostí, které postupně měnily starověkou společnost, byl pozvolný a plynule 

předával kulturní dědictví nově nastupujícímu křesťanskému světu, který jeho hodnoty z části 

převzal a z části odmítl“ (str. 25). 

- Považuji za odvážné tvrzení: „Jeho nejslavnějším a rovněž nejvýznamnějším dílem je 

pastorální skladba Arcadia, která ovlivnila generace spisovatelů v celé Evropě a je považována 

za první román novodobých literárních dějin“ (str. 8). Jak diplomant definuje román a proč za 

první román novodobých literárních dějin považuje právě Arkádii? 

- Je třeba dávat si pozor na nejasné formulace jako: „Podobný výjev, který vyjadřuje pocitu 

ztraceného života a radosti z něho kvůli absenci milované osoby, je také v prozaické kapitole 

I“ (str. 71) či „Lorenzovi bylo teprve dvacet let, když se stal po smrti svého otce Piera hlavou 

rodiny. Florencie byla na vrcholu slávy a její věhlas pro umění a vzdělanost oslňoval všechny 

okolní země. Byla významným centrem humanistů a obchodu. Když se na Lorenza obrátili 

přední mužové města, aby po otci převzal péči o stát, nabídku přijal. Byl jen krátce ženatý a 

plný touhy užívat si života mladého člověka, nicméně si uvědomoval nebezpečí, které by 

mohlo nastat, kdyby odmítl“ (str. 50), případně „Pravdivost zpráv o jeho rodičích a 

sourozencích není možné s jistotou doložit, a tak nezbývá, než věřit předloženým faktům“. 

(str. 17). 

- Tvrzení typu: „Čtyři z nich již sumarizoval Platon a patří k nim spravedlnost, statečnost, 

mírnost a moudrost“ (str. 37) je třeba dokládat. 

- Asi by bylo lepší reformulovat věty: „Touha parodovat klasický styl „vyšší“ poezie dovedla 

Lorenza až k postavě slavné Nenci a výše zmíněné technice vituperium. Jeho tvorba však 

zasáhla také obor novelistiky, klasickou poezii psanou po vzoru Petrarky nejčastěji formou 

sonetů a také pastorální téma“ (str.52). 

- Škoda, že není více prostoru věnováno mýtu zlatého věku. Jak přesně se v předkládaných 

dílech objevuje? 

- Není zcela jasné, koho diplomant v Arkádii ztotožňuje se Sannazarem – Sincera, nebo 

Ergasta? („Prvních pět eklog tvoří cyklus pastýře Ergasta, kterým je ve skutečnosti sám 

básník, a prozaické kapitoly zde mají spíše funkci spojek mezi zpěvy“, str. 66 a „Od samého 

začátku bylo Sannazarovým záměrem vyprávět události pastýře Sincera, se kterým se básník 

ztotožňoval“, str. 64). 



- Jak je charakterizován „locus horribilis“, zmiňovaný na straně 74? Prosa 10. 

 

Navzdory všem těmto připomínkám odvedl Michal Rubý mnoho poctivé práce, jen by možná bylo 

zajímavější upřít pozornost více na věci méně známé a dát větší prostor vlastnímu interpretačnímu 

vkladu.  

Během obhajoby práce bych od diplomanta ráda slyšela o jeho chápání Arkádie trochu víc. 

 

Závěrem: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

9. 6. 2020                                                                                                               Ivana Piptová 

 

 

 


