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Posudek magisterské diplomové práce 

"Křesťanská konvene tradičnfch básnických žánrů v dne Paulina z Noly" 

Pavla Procházky 

Ve své diplomové práci se Pavel Procházka zabývá dílem Paulinem z Noly, 

křesťanského básníka římské pozdní antiky, v českém prostředí téměř neznámého. Jeho 

hlavním úkolem bylo popsat, jakým způsobem Paulinus navazuje na žánrovou tradici římské 

lyriky, zejména příležitostné, respektive jak využívá formálních znaků a motivického 

(topického) inventáře jednotlivých lyrických žánrů ve svých básních k vyjádření nových, 

křesťanských obsahů. 

Práce je přehledně rozčleněna do šesti hlavních částí. První tři jsou biografické 

povahy: první (str. 8-13) shrnuje známé údaje o básníkově životě, druhá (str. 14-16) jeho dílo, 

třetí (str. 17-24) se věnuje klíčovému problému v obojím, Paulinově konverzi ke křesťanství, 

kterou provázala radikální změna postojů i životního stylu. I kdyby tyto kapitoly pouze tvořily 

informační rámec k hlavnímu tématu, měly by svou cenu, protože žádný takový 

monografický přehled k tomuto autorovi v češtině dosud neexistoval (odhlížeje od hesel 

v základních příručkách). Ve zkoumání Pavla Procházky nicméně tyto části mají svůj 

význam: způsob, jakým Paulinus nakládá s tradičními žánry, by bez takovéhoto uvedení byl 

těžko pochopitelný - zejména třetí kapitola, v níž autor bohatě vychází z básníkovy 

korespondence (v první řadě s jeho učitelem Ausoniem), je v tomto ohledu zásadní. Tři hlavní 

části se pak věnují konkrétním básním: ve čtvrté kapitole (str. 25-41) se probírá Paulinova 

báseň č. 17 a její vztah k žánru propemptika, v páté kapitole (str. 42-55) báseň č. 25 a žánr 

epithalamia, v šesté kapitole (str. 56-67) báseň č. 31 a útěšná poezie. Závěr skvěle shrnuje 

výsledky všech tří detailních rozborů, srovnává je mezi sebou a zasazuje je do širšího rámce 

Paulinova životního postoje i autorského gesta. Práci doplňuje bibliografie pramenů a 

sekundární literatury (v němčině, angličtině, italštině, češtině a francouzštině) a užitečná 

příloha s texty všech tří rozsáhlých básní, které jsou předmětem rozboru v hlavních 

kapitolách. (Pasáže, jimž se autor věnuje podrobněji, jsou navíc přetištěny i na příslušných 

místech v textu, spolu s jeho českým prvopřekladem.) 

Tři hlavní, analytické části mají obdobnou strukturu. V první části Pavel Procházka 

shrnuje tradiční znaky daného žánru, respektive jeho prosaické obdoby, na základě spisu 

pozdního řeckého rétora Menandra z Laodikeie. (V těchto úvodních pasážích bylo snad 



možné doplnit tento zdroj informací o další, třeba jen encyklopedické povahy, zejména přímo 

k příslušné tematické tradici u básníků, eventuelně i o teoretické práce např. k teorii žánrů.) 

Poté se věnuje podobám příslušné básnické formy v římské literatuře a následně přechází ve 

dvou oddílech k samotné básni: věnuje se příležitosti, k níž byla napsána, a pak jejímu 

rozboru. V závěrečném oddíle shrnuje konstatované znaky Paulinovy básně a jejich 

podobnost či nepodobnost s tradiční žánrovou představou. Na analýzách Pavla Procházky si 

cením jejich jasnosti a přesvědčivosti, jakož i jeho schopnosti přesně vyhmátnout podstatu 

problému a přesně shrnout a kalibrovat výsledky, k nimž dospěl. 

Celá práce je psána velmi dobrým jazykem a stylem, má naprosto přehlednou, přitom 

výstižnou strukturu, která není nikde natahována na skřipec, nýbrž dělá dojem přirozeně 

plynoucího a přitom logicky navazujícího sledu jednotlivých myšlenkových kroků. I 

z formálního hlediska je práce v pořádku. Při jejím psaní Pavel Procházka postupoval velmi 

samostatně, co se formulování problémů, vybírání relevantní sekundární literatury i volby 

metody týče. 

Vzhledem k tomu, že jsem vznik práce v jednotlivých krocích sledoval, mohl jsem své 

(nepříliš četné) připomínky autorovi zprostředkovat už při psaní textu. Mohu tedy jen 

závěrem konstatovat, že práce splňuje veškeré nutné náležitosti pro tento druh prací a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 8.9.2010 
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Mgr. Marti Bažil, PhD. 


