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Oponentský posudek diplomové práce Pavla Procházky: 

Křesťanská konverze tradičních básnických žánrů v dne Paulina z Noly 

Diplomand si pro svou závěrečnou práci vybral téma z oblasti pozdní 

antiky a zaměřil se na křesťanskou poezii. Téma, v našich poměrech dosti 

opomíjené, je v současné době v klasické filologii naopak předmětem 

intenzivního zkoumání. 

Práce o celkovém rozsahu, tj. i s přílohami, 98 stran má všechny 

požadované náležitosti. Kromě stručného úvodu (s.7) se skládá z devíti části, 

z nichž sedm tvoří vlastní věcný obsah (s. 8-69), přiložen je seznam literatury 

(s.70-71) a v přílohách (vzhledem k malé dostupnosti velmi užitečně) jsou 

interpretované básně Paulina z Noly (s. 72-98). 

Vymezení diplomového zadání vyplývá z úvodu. Cílem je prozkoumat, 

jakým způsobem Paulinu s zachází s charakteristickými motivy tradičních 

žánrů. K ověření si autor velmi vhodně vybral carm. 17 (propemptikon), 

carm. 25 (epithalamium) a carm. 31 (consolatio). 

Rozboru uvedených básní předcházejí tři kapitoly, v podstatě 

biografické (1.Meropius Pontius Paulinus, s.8-13; Přehled básnického díla 

Paulina z Noly, s. 14-16; Paulinův vztah ke klasické básnické tradici, s. 17-

24). Účelem není prosté seznámení čtenáře s životními osudy křesťanského 

básníka, jakkoli jsou zajímavé. Autor v nich podává jednotlivá fakta tak, aby 

vytvořil pevný základ pro tři další, analytické kapitoly. Již v těchto, vlastně 

přípravných, kapitolách se zcela evidentně projevuje autorův promyšlený 

přístup k řešení vytčených otázek. Při pohledu na přehled Paulinova 

básnického díla je patrné, že se diplomand také nikterak "nešetřil" při výběru 

interpretovaných básní. Nejde ani tak o výběr básní z žánrového hlediska-

s tím je možné jedině souhlasit Ue dobře zdůvodněný a má výpovědní 

potenciál) - ale o jejich rozsah: je to úctyhodných více než 1 100 veršů. 

Systematičnost a promyšlenost vyniká také z rozvržení analytických 

kapitol. V případě všech tří básní postupuje autor podle stejné osnovy: 

žánrové vymezení (podle rétora Menandra), "vzorová" báseň u římských 

klasických básníků, příležitost pro niž byla Paulinova báseň napsána, 

struktura této básně a konečně shrnující závěr o Paulinově pojetí básně 

tohoto typu. 

Pro srovnání Paulinových básní s klasickými volí P. Procházka na 

prvním místě Statia, ale v případě propemptika bere v úvahu i Horatia, 



Tibulla, Ovidia a Martiala (s.26-28). Velmi dobře pak interpretuje Paulinovo 

propemptikon z hlediska celkové struktury a obsahu (rámcová kompozice, 

pojetí cesty jako metafory života, funkce biblického příběhu). Na to navazuje 

detailní interpretace jednotlivých motivů doprovázená vhledem do hlubokých 

proměn, které proběhly mezi římskými pohanskými hodnotami a hodnotami 

křesťanskými. V závěrečném posouzení Paulinova propemptika pak autor 

zdůrazňuje snahu "vykládat skutečné události jako symboly dějů 

v nadřazené realitě spirituální". Pozoruhodný je jeho postřeh o nepřítomnosti 

úzkostných stavů dané důvěrou v ochranu Boží (s.40-41). 

Podobně je tomu při komparaci epithalamia, kde je probráno "římské" 

epithalamium Catullovo (carm. 61), Statiovo (silv. 1,2) a dvě epithalamia 

Claudia Claudiana (Claud. 9/10 a carm.min. 25). V souvislosti s Claudianem 

vyslovuje plausibilní hypotézu, že by zde bylo možné vidět Paulinův záměr 

"postavit proti vojevůdci a politikovi (Sti1ichonovi) duchovní autoritu biskupa 

naplněného Boží milostí" (s. 46). Také u epithalamia shledává P. Procházka 

ve srovnání s předcházejícími autory u Paulina převahu spirituálních, 

případně protreptických rysů a jistý návrat ke Catullovu lyricko

dramatickému pojetí. Domnívám se, že v této kapitole mohl diplomand 

věnovat zmínku i Catullově b. 64. 

Podle mého názoru složitější problematice consolatio se dostalo o něco 

menší pozornosti. Výčet klasických autorů je zde poměrně chudý - Horatius, 

Propertius, Ovidius. Mohly být zmíněny i další básně např. passer Catullův 

(carm.3), Ovidiovy básně Am. III 9 a Pont. IV 11, anonymní Epicedium Drusi 

a Elegia in Maecenatem a také některé z epigramů Martialových (např. I 88; 

V 34; VI 85; IX 8; X 50). Interpretace Paulinovy consolatio je ovšem velmi 

zdařilá. Oceňuji, že se diplomand nespokojil jen s vyhledáním obvyklých 

motivů, ale že se snažil postihnout ty prvky, které jsou nejvýznamnější pro 

pochopení křesťanské transformace tohoto žánru. Velmi pěkně je poukázáno 

na klíčové místo Paulinovy nabádavé útěchy - "ve spásu je třeba nejen věřit, 

ale také je třeba si ji zasloužit" - i jeho význam pro změnu vztahu zemřelý -

pozůstalý ve vztah blažený nevinný - pozemský hříšník (s. 64nn.). Pokud je 

v rámci této diplomové práce třeba uvažovat o jistých mezerách, pak bych je 

viděla právě v rozpracování consolatio. Kdyby autor věnoval více pozornosti 

např. Útěše pro Livii, našel by pravděpodobně další podněty vyplývající ze 

stoického pojetí útěchy. Srovnání stoického a křesťanského pojetí je téměř 

"povinné". V seznamu literatury s lítostí postrádám drobnou knížku J. 

Nechutové, Úděl a útěcha (1995). 



Závěr je formulován velmi výstižně. Poslední, hluboce promyšlený a 

skvěle formulovaný odstavec práce mě vede k návrhu, že by autor měl své 

výsledky v nejspíše v podobě článku publikovat. 

Otázky a detailní připomínky: tu a tam by bylo možno diskutovat o 

překladu, ale nikoli v zásadních interpretovaných bodech. 

Paulinus nahlíží společenské události/příležitosti, ke kterým se básně 

vztahují vždy z perpektivy duchovní. Té podřizuje i tradiční motiviku -

málokdy vynechává, spíše nahrazuje odpovídajícími motivy křesťanskými. 

Mohl by diplomand blíže vyložit, jak je to s "kontrastem s původními 

pohanskými reáliemi", zejména ve vztahu k ctnostem? 

s. 30: cesta skrz Itálii 

s. 59: Propertius měl být citován podle novějšího vydání jako carm. 4, ll. 

s. 70: editory výborů nebývá zvykem citovat jako autory. V případě E. 

Stehlíkové by bylo účelnější citovat ji jako autorku úvodní eseje. 

Diplomand přistoupil k svému úkolu velmi zodpovědně, pracoval 

systematicky, důkladně se seznámil jak s prameny, tak s relevantní, zejména 

novou literaturou. Tento přístup přinesl ovoce v podobě zdařilé diplomové 

práce. K práci nemám žádné podstatnější výhrady a konstatuji, že plně 

vyhovuje požadavkům, které jsou na diplomovou práci kladeny. Doporučuji 

proto, aby se stala předmětem obhajoby. 

V Praze 5.9.2010 /--
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Doc. PhDr. Eva Kuťáková 


