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Abstrakt 

 

Cílem této práce je prozkoumat pastorální téma v literatuře, jeho původ, hlavní charakteristiky 

a proměny, kterými od starověku do období renesance procházelo. Pozornost je kladena 

především na originalitu autora, kulturní prostředí a společenský vývoj. Práce je rozdělena do 

pěti kapitol a závěru. Druhá kapitola se zabývá vznikem tohoto žánru a rozborem idylické 

poezie řeckého básníka Theokrita a jeho římského následovníka Vergilia, kteří představili 

pastýřskou tradici v literatuře. Třetí kapitola se zaměřuje na pokračování pastorální tradice v 

období středověku a způsob, jakým toto dědictví křesťanská literatura uchopila. Rozboru budou 

podrobeny Boccacciovy příběhy o nymfách a pastýřích. Čtvrtá kapitola zachycuje nástup 

humanismu a představuje osobnost Lorenza de’Medici, v jehož pastorálních skladbách 

pokračuje tradice bájné Arkádie, kde znovu a znovu prožívají pastýři své trápení z nešťastné 

lásky. Obliba tohoto žánru přesahuje hranice humanismu a ovlivňuje také básníky renesance. 

V páté kapitole představíme život a dílo Jacopa Sannazara a v šesté kapitole pak podrobně 

rozebereme jeho pastýřský román Arcadia. V závěru bude srovnán vliv starověké literatury a 

tradice pastorálního tématu s osobitým přístupem autorů středověku a novověku. 

 

Klíčová slova: Starověk, mytologie, idylická poezie, Theokritos, pastorální poezie, Vergilius, 

Ovidius, středověk, ideální krajina, láska a krása, alegorie, Giovanni Boccaccio, humanismus, 

Lorenzo de’Medici, Jacopo Sannazaro, Arcadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to examine the pastoral theme in literature, including its origin, the main 

characteristics, and its transformation from ancient times until the Renaissance, with particular 

focus on the author’s originality, cultural environment, and social progress. This work is divided 

into five chapters and the conclusion. The second chapter deals with the origin of this genre and 

analyses idyllic poetry of the Greek poet Theokritos and his Roman follower Vergilius who 

introduced the pastoral tradition in literature. The third chapter focuses on the persistence of 

this tradition during the Middle Ages, and the manner in which the theme was incorporated into 

Christian literature. The Boccaccio’s stories of nymphes and shepherds will be analysed. The 

fourth chapter explores the arrival of humanism and introduces the figure of Lorenzo de’Medici 

whose pastoral compositions carry on the tradition of mythic Arcadia wherein the shepherds 

suffer repeatedly the anguish of unhappy love. The popularity of this genre exceeds the limits 

of humanism and impacts the renaissance poets as well. The fifth chapter presents the life and 

work of Jacopo Sannazaro. The sixth chapter is dedicated to the analysis of Sannazaro’s pastoral 

novel Arcadia. The conclusion compares the influence of ancient literature and tradition of 

pastoral theme with the original approach of the authors of the Middle Ages and Renaissance. 

 

 

Keywords: Ancient history, mythology, idyllic poetry, Theokritos, pastoral poetry, Vergilius, 

Ovidius, Middle Ages, Ideal landscape, love and beauty, allegory, Giovanni Boccaccio, 

humanism, Lorenzo de’Medici, Jacopo Sannazaro, Arcadia. 
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 6.2 Mezi skutečností a fikcí (I. cyklus)    67 
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1. Úvod 

 

 Jacopo Sannazaro byl básník a humanista, jehož život a dílo bylo úzce spojeno s 

královským dvorem v Neapoli a jemu vládnoucí aragonskou dynastií. Služba na královském 

dvoře byla jedinečnou příležitostí jak rozvíjet svůj literární talent a věnovat se humanitním 

studiím. 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. 

 Téma pastýřů a jejich harmonické soužití s přírodou se v literatuře poprvé objevilo v 

období starověkého Řecka. Inspiraci našel tento nový žánr v pěveckém zápolení sicilských 

pastýřů při oslavách bohyně Artemidy a nabídl tehdejší společnosti únik ze života ve městě do 

světa poklidného a idealizovaného venkova. Za jeho tvůrce je považován Theokritos, jemuž 

bude věnována první část této práce. 

 Pastýřské téma záhy přešlo také do římské literatury, kde jej originálním způsobem 

zpracoval Vergilius ve svých Zpěvech pastýřských. Nebyl to však jen on, kdo ve svých verších 

opěvoval poklidný život pastýřů a krásu přírody. Bukolická poezie a s ní spojená mytologie 

významně ovlivnila také mnohem mladšího Ovidia, pro kterého byla silnou inspirací při práci 

na jeho vrcholném díle Methamorphoses (Proměny). Dílo, v němž velkolepým způsobem 

zpracoval 250 mytologických příběhů seřazených od stvoření světa po proměnu Caesara v 

zářivou hvězdu, jehož základním motivem je proměna. Příběhy bohů a bájných hrdinů zde 

slouží k vyprávění o krutosti světa a složitosti lidských vztahů, které jsou vždy prostoupeny 

různou formou lásky. K tomu také využívá rozlišné žánrové formy.1 Ovidiovi však nebude 

věnován v této práci prostor a odkazů na jeho dílo bude použito pouze k doložení jeho vlivu na 

autory, kterými se tato práce zabývá. 

 Historickou linii pastorální poezie nepřerušil ani pád Římské říše a nástup křesťanství. 

Zájem o starověkou kulturu neupadl, přestože byla řecká i římská mytologie považována za 

pohanství. Ba právě naopak. Nově se formující středověká společnost stavěla na dědictví svých 

antických předků a jejich literatura se stala základem, na kterém byl postaven nejen systém 

vzdělávání, ale i další vývoj poezie a prózy na evropském území, a to i v období humanismu a 

renesance. 

 Jakým způsobem vstoupilo pastorální téma do literatury středověku se pokusíme ukázat 

především na rozboru Boccacciových pastorálních skladbách Ninfale fiesolano a Ninfale 

 
1 OVIDIUS. Proměny. Přeložil Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Předmluva. 
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d’Ameto. Jeho pozdější zpracování v období humanismu na pastorálních skladbách Lorenza de’ 

Medici Corinto a Apollo a Pan.  

 Poslední část této práce bude věnována životu a dílu Jacopa Sannazara a jeho Arcadii. 

Pokusíme se rozebrat toto dílo tak, abychom viděli, jakým způsobem zpracoval Sannazaro téma 

pastýřského života a co nového do něj vnesl. Srovnáním s jeho předchůdci se budeme snažit 

vystopovat sílu inspirace a zároveň míru originálního pojetí. 
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2. Idylická poezie a pastorální téma 

 

 Idylická poezie, jejíž kořeny nalézáme již v židovském svátečním svitku Rút, indickém 

idylickém dramatu Sakuntala čí Homérově básni Odyssea,2 je plodem pozdní řecké literatury 

helenistického období, označované jako alexandrijská podle Alexandrie, kde se nejvíce 

rozvíjela. Její nebývalý rozkvět umožňovala nejen tématická pestrost mytologie, ale také rozvoj 

mnoha vědeckých odvětví.  

 Politické změny starověkého Řecka 3. století př.n.l., zejména ztráta dřívější svobody, 

nástup Ptolemaiovců a postupná nadvláda Římské říše, dovedly literární řeč ke zcela 

dvorskému a učenému charakteru. Složitost poezie, která reagovala na tyto politické a 

společenské změny země, rozvíjela především svoji formální stránku a čím dál rychleji se 

vzdalovala potřebám širokých vrstev obyvatelstva. A právě v tomto období rozvoje mnoha 

vědeckých disciplín a přesycenosti městského života se rodí zájem o docela obyčejného 

člověka. Východiskem je pro básníka únik z civilizace a nepříjemného života ve městě do 

nevinnosti venkovského prostředí. Do literatury tak začíná pronikat téma všedního života. 

Pastorální poezie je přirozeným vyústěním potřeby reagovat na tento abstraktní svět dvorské a 

intelektuální literatury, kterému byla jakýmsi protipólem hledajícím ve své podstatě poklidný 

život plynoucí v souladu s přírodou.3 

 

 „Theokritos líčí prostého člověka, jehož typem je mu pastýř a rolník, proto, poněvadž 

se mu zdá šťastným člověkem. Idyllismius jest plodem velkoměstského života a 

překultivovaného prostředí.“4  

 

 Helenistická literatura opouští patos spojený s božskými prvky a mytologií, který byl 

typický pro dřívější umění spjaté s veřejným životem městských států starověkého Řecka. Mění 

se především tématická oblast, která umožňuje literatuře zachytit detaily denního života a často 

také modifikovat již dříve zpracovávanou látku. Formální stránka, která dříve vyžadovala 

závazné spojení tématu s tradičním metrem, si našla nová propojení a jazyk literatury byl 

obohacován o lidové a hovorové prvky odrážející zejména folklórní tvorbu.5 

 Za tvůrce samostatného žánru pastorální poezie je považován Theokritos. Svými 

idylickými básněmi navazuje na lidové písně pastýřů, které jsou spojovány s kultem bohyně 

 
2 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Předmluva. 
3 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Úvod.  
4 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Úvod, s. 9. 
5 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Předmluva, s. 12-13. 
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Artemidy. Tyto zpěvy byly provozovány během oslav pořádaných na její počest v řeckém 

Lakedaimonu (území městského státu Sparta), v sicilských Syrákúsách a městě Tyndari. Do 

těchto měst přicházeli venkovští pastýři, kteří mezi sebou soutěžili písněmi popisujícími jejich 

život a milostná dobrodružství. Na hlavách měli věnce s jeleními parohy a v rukou lovecké 

oštěpy. Kolem těla měli zavěšené koláče, které byly odměnou vítěznému pastýři. 6 

 Klání těchto pastýřů mělo dvě základní podoby. Soutěžící pastýři vystupovali střídavě 

po přednesu dvouverší, celé sloky nebo souvislejší písně. Zvítězil ten, jehož myšlenky a verše 

byly nápaditější a krásnější. Krátké výstupy dávaly protagonistům možnost rychle reagovat a 

vnášely do veršů žertování a škádlení, jak můžeme vidět u Theokrita v páté idyle nazvané 

Pěvecký závod pastýřů. Zde se v krátkých sekvencích obviňují dva pastýři z krádeže kožichu a 

šalmaje, přičemž se oba dva brání urážením toho druhého.  

 V souvislejších písních byl naopak prostor pro humorná i citová vyznání, jak je tomu 

například v Theokritově šesté idyle nazvané Pastýři zpěváci. Předmětem rozhovoru dvou 

pastýřů je dívka, která škádlí pastýře, čímž mu projevuje lásku. Ten ve své písni vysvětluje své 

odmítavé chování, jehož smyslem je lásku dívky si upevnit. 

 Původně byly všechny Theokritovy básně bez ohledu na tématiku označeny pojmem 

eidyllion, což doslovně znamená obrázek. Poezie psaná na téma pastýřského života byla až 

později označena jako eidillia búkolika podle řeckého slova búkolos, což v překladu znamená 

pastýř. Ten byl však v bukolické poezii vzdálený tomu skutečnému. Jeho umělecká stylizace 

odpovídala idealizovanému pohledu na svět, který byl oním únikem z nepříjemného života ve 

městě. 

 Vedle pastýřů s tradičními jmény, kteří popisují různé příběhy svého života, však ožívají 

ve verších bukolické poezie také bohové, jejichž příběhy jsou spjaty s pastýřskou mytologií. V 

tomto ohledu však není Theokritos původní, neboť například pověst o Dafnidovi či Polyfemovi 

a Galatei zpracovali již jeho předchůdci.7 Nicméně se již v první idyle Theokritos vrací k 

příběhu mýtického pastýře Dafnida, syna boha Herma, který kvůli lásce přišel o život. Ve zpěvu 

jednoho ze soutěžících pastýřů ožívá pověst, podle které se pastýř, jehož učitelem na flétnu byl 

samotný bůh Pán a jeho obdivovateli bohové Apollón a Artemis, vychloubal, že jej Erós8 

nemůže přemoci. Tím popudil bohyni Afroditu, která v něm vzbudila lásku k dívce, jíž nakonec 

podlehl. Tak v nerovném zápase prohrál a byl proměněn v kámen.9 

 
6 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Úvod. 
7 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Úvod. 
8 Řecký bůh lásky, římský protějšek je Amor. Cf. OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: 
Svoboda, 1974, Seznam vlastních jmen. 
9 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. Přel. Jiří Hanuš. Praha: Odeon, 1982, s. 65. 
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 První sem zavítal z pohoří Hermés. „Dafnide,“ praví, 

 „kdopak tě tolik souží, můj milý, po kom tak toužíš?“10 

 

Obavy otce rázem vystřídá bůh Priápos11, který Dafnida navádí, aby se odhodlal podlehnout 

lásce, což se také stalo. 

 

 Přišli pastýři skotu a koz, i ovčáci přišli – 

 všichni se zeptat, co prý ho rmoutí. Priápos přišel 

 se slovy: „Dafnide, proč by ses trápil? Vždyť ona dívka  

 po všech studánkách běhá sem tam a po všech i hájích –“ 

 Začněte, milé Múzy, nuž začněte pastýřskou píseň – 

 „všude tě hledá. Tys nejapný milovník: nevíš si rady.  

 Cožpak jsi nějakým pasákem koz, ne pastýřem skotu?“ 

 „Vidí-li takový pasák, jak s kozami laškuje kozel,  

 hned se mu zachmuří zrak, že sám se nezrodil kozlem.“ 

 

 „Podobně ty když vidíš, jak dívky se vesele smějí,  

 hned se ti zachmuří zrak, že s nimi netančíš v kole.“12 

 

 Poté svými slovy zasáhne do příběhu bohyně z Kypru Afrodita, která se raduje nad svým 

vítězstvím, jež je  stvrzeno také slovy Dafnida. 

 

 Tu však přišla i bohyně z Kypru, líbezná, smavá,  

 s tajemným úsměvem v tváři a v ňadrech s tajeným hněvem.  

 Povídá: „Ty ses přec chlubil, že Eróta v zápase zmůžeš; 

 vidíš, a trapič Erós teď zmáhá, Dafnide, tebe!“ 

 

 Na to jí Dafnis dal odpověď tuto: Kyprido krutá,  

 Kyprido pomstychtivá, ó Kyprido odporná lidem,  

 
10 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Thyrsis, s. 29. 
11 Bůh plodnosti. Cf. OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Seznam vlastních 
jmen. 
12 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Thyrsis, s. 30. 
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 myslíš, to slunce že vidím naposled? Ať, ale Dafnis  

 bude Eróta trýznit i tam, v té Hádově říši.“13 

 

 Závěrem se Dafnis loučí a vzpomíná na pohoří bájné Arkádie, sídla boha Pána, kterému 

chce vrátit svou flétnu. Ta byla podle pověsti svázaná z rákosí, do kterého se nechala proměnit 

nymfa Syrinx při útěku před bohem Pánem, který byl napůl člověk a napůl kozel. Jeho láska 

však byla natolik silná, že si z rákosí svázal nástroj, na který vyhrával po večerech smutné písně. 

Odtud pak název Panova flétna nebo také syrinx.14 

 

 „Páne, ach, Páne, ať kdekoli dlíš, ať horskými srázy  

 v Lykaiu bloudíš či hřebeny Mainalu: Na Sicílii 

 přijď a opusť Heličin hrob a mohylu příkrou […] 

 

 „Přijď sem, Páne, a vem si tu šalmaj, spojenou voskem:  

 sladce píská, je krásná a hladce přiléhá ke rtům;  

 mně už odvléká Erós tam dolů, v příbytek Hádův.“ 15 

 

 V této idyle zazněl příběh, který se stal mytologickým základem pozdější pastorální 

poezie a představil božstvo, k němuž se budou vracet verše mnohých básníků. 

 V souvislosti s bukolickou poezií je ovšem nutné zmínit také významnou roli rozsahově 

menší formy epigramu. Ten vznikl již v 6. století př.n.l. a jeho tvůrcem byl Simónidés. 

Helenistická poezie pozměnila jeho původní účel, který spočíval ve veršování náhrobních 

nápisů či přání na darovaných předmětech, a použil jej k vyjádření lidského charakteru, 

milostného vztahu, uměleckého názoru a popisu přírody. Tak se stal tématicky tento útvar 

jakousi paralelou idylické poezii, na kterou mohl mít částečně vliv.16  

 

2.1 Theokritos a jeho bukolská poezie 

 

 Podrobnější údaje o životě Theokrita neznáme. Jeho matka, jménem Filinna, byla 

pravděpodobně umělecky činná a přivedla básníka na svět krátce před rokem 300 př.n.l. S 

 
13 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Thyrsis, s. 30. 
14 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. Přel. Jiří Hanuš. Praha: Odeon, 1982, s. 102-103. 
15 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Thyrsis, s. 31. 
16 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Předmluva. 

 



 

 14 

otcem Práxagorem žila celá rodina v sicilských Syrákúsách, kde se Theokritos snažil získat 

přízeň tamějšího vládce Hierona II. Věnoval mu oslavnou báseň Charitky17, ale jeho přízeň si 

nezískal. 

  

 V čele jde Hierón sám, má zářící pás a je roven  

 hrdinům dávným; i přilbu má s koňskou stínící hřívou. 

 

 Jméno Hierónovo, tak slavné a vznešené, pěvci  

 přes moře skythské ať nesou […]18 

 

 Nějaký čas žil v Alexandrii podporován egyptským králem Ptolemaiem II. a jeho chotí 

Arsinou, jimž také věnoval několik oslavných idyl a projevil jim tak svoji oddanost. V poměrně 

rozsáhlé idyle Hymnus na Ptolemaia opěvuje jeho udatnost a vladařské schopnosti.  

 

 Co bych měl vyložit nejdřív? Je bezpočtu toho, co říci,  

 bozi čím poctili jej, z všech vladařů nejvzácnějšího.19 

 

V idyle Syrákúsanky na slavnosti Adónidově naopak oslavuje Ptolemaiovu vládu a blaho, které 

přinesla. 

 

 Kolik záslužných skutků náš Ptolemaios už proved’,  

 co jeho otec je u bohů tam! Dnes neohrožuje  

 žádný zločinec chodce svou egyptskou potměšilostí 

 jak si tu s námi hrála ta prohnaná někdejší cháska […]20 

 

 Krátce pobyl Theokritos také na ostrově Kóu, kde byl obklopen svými přáteli básníky, 

mimo jiné epigramatikem Asklepiadem Samským a vůdcem alexandrijské básnické školy 

Filétem z Kóu, které uvádí za své učitele. Navštívil i maloasijský Milet, domov přítele Nikia, 

kterému věnoval idylu s názvem Kužel a mnohé vzpomínky v jiných básních.21 

 
17 Bohyně krásy a půvabu, které provázely Afroditu a dávaly inspiraci básníkům. Cf. KUŤÁKOVÁ, Eva. 
Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Seznam vlastních jmen. 
18 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977,Theokritos, idyla Charitky, s. 87-88. 
19 Tamtéž,Theokritos, idyla Hymnus na Ptolemaia, s. 89. 
20 Tamtéž,Theokritos, idyla Syrákúsanky na slavnosti Adónidově, s. 80. 
21 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Úvod. 
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 „Vítr šťastný až tam kéž mi dá Zeus na cestu přes moře,  

 abych shledal se s ním, s Níkiem svým, milý též jemu host,  

 s ním, jejž zasvětil v zpěv Charitek sbor, milostně pějících.“22 

  

 Z literární tvorby Theokrita se dochovalo přibližně třicet idyl, dvacet pět epigramů a 

groteskní hříčka Syrinx, která je jakýmsi pozdravem pastýřskému bohu Pánovi. Tématicky je 

možné jeho idyly rozdělit do několika skupin. Zabývá se realistickými výjevy denního života 

podobné mimům, které zachycují jiné společenské vrstvy než pastýře. Skládá básně s 

mytologickou tématikou tzv. epyllion, výše citované oslavné básně zvané enkomion, milostné 

verše a vlastní bukolickou poezii, v níž vychází z řeckého folkloru souvisejícího s oslavami 

pořádanými na počest bohyně Artemidy.  

 Oblíbeným tématem bukolické poezie je nešťastná láska, která působí bolest a často i 

smrt, ve které viděli starověcí Řekové koloběh života a v přírodě střídání ročních dob. 

Samozřejmě, že v tomto zármutku můžeme vidět i návaznost na mytologický příběh boha Pána. 

 Sluncem prozářená krajina, která procházejícím básníkům ničím nekazí dobrou náladu 

a omamně voní plodným létem, se stala jejím ustáleným topem.23 V sedmé idyle nazvané 

Obžínky nás Theokritos takovou typickou bukolickou krajinou provází: 

 

 Četné topoly s jilmy se kývaly nad naší hlavou,  

 několik kroků od nás pak dál proud posvátné vody  

 stékal ze skály v jeskyni nymf a bublal a šuměl.  

 Cikády ve stínu větví jak o závod žvatlaly spolu  

 radostí z žárného slunce a opodál rosnička zase  

 v houští ostružných keřů si broukala kuňkavým hláskem.  

 Zpíval skřivan a stehlík, i hrdlička volala teskně,  

 kolem potoků vířily včelky, jenom se leskly.  

 Odevšad voněla úroda léta, voněla jeseň.  

 Hrušky k našim až nohám a jablka k našim až bokům  

 často se kutálely a mladší haluze švestek  

 pod břemenem svých plodů se hluboko skláněly k zemi.“24 

 

 
22 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Kužel, s.132. 
23 Tamtéž, Předmluva. 
24 Tamtéž, Theokritos, idyla Obžínky, s. 57-58. 
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2.1.1 Pokračovatelé Theokritovy bukoliky 

 

 Z rozsáhlé středověké encyklopedie 10. století nazvané po svém údajném tvůrci Suda 

se dovídáme, že třemi básníky, kteří skládali bukolické básně, byli Theokritos, Moschos ze 

Syrákús a Bión ze Smyrny. Tuto skutečnost také dokládá rozsáhlá sbírka helénistických 

epigramů Palatinská anthologie pocházející rovněž z 10. století.  

 O životě ani jednoho z nich nemáme mnoho zpráv. Z tvorby Moschovy se dochovalo 

jen několik málo básní a epigramů. Z dochovaného Biónova díla má největší význam 

sentimentální báseň Žalozpěv na Adónida. Verše, často s rétorickým patosem, působivě líčí 

příběh bohyně Afrodity a jejího žalu nad mrtvým Adónidem.25  

 

 Pláču nad Adónidem: „Je mrtev Adónis krásný.“ 

 Na horách leží krásný Adónis, do boku raněn,  

 bílým zubem do boku bílého. Kypridu souží  

 jeho slábnoucí dech, krev temná proudem se řine  

 po těle sněhobílém, zrak tuhne v půvabných řasách;  

 růže prchají ze rtů a na nich umírá také  

 polibek, který si Kypris už nikdy nevezme, nikdy.26 

 

 Začátkem 1. století př.n.l. pravděpodobně bukolická poezie vymizela. Z této doby se 

nám ještě dochoval nářek zvaný Smuteční zpěv nad mrtvým Biónem, který pochází z pera 

neznámého autora, jenž byl nejspíše Biónovým žákem. Báseň, v níž Bión vystupuje jako mrtvý 

pastýř, je silně ovlivněna první idylou Theokrita a má jednoznačně oslavný charakter.27  

 

2.2 Pastýřské téma v římské literatuře 

 

 Netrvalo dlouho a příběhy pastýřů a jejich bohů po krátké odmlce znovu ožily. První, 

kdo se chopil tohoto tématu a uvedl jej do literatury, byl římský básník Vergilius. Nepopiratelně 

navázal na Theokritovu tradici, ale jeho pojetí se značně lišilo. Zatímco Theokritos zůstával 

mimo svět pastýřů a na příběhy svých postav nazíral zvenčí, Vergilius se s tímto světem 

ztotožňoval. Byl to svět jeho snů a představ, do něhož utíkal před skutečností. Jeho postavy byli 

 
25 Afroditin syn zrozen z myrhového stromu, jehož míza povzbuzovala touhu, a  byl zabit kancem. Cf. 
GRAVES, Robert. Řecké mýty I. Přel. Jiří Hanuš. Praha: Odeon, 1982, s. 67-73. 
26 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, s. 163. 
27 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, s. 16. 
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především Římané v bukolském převleku než skuteční pastýři. Takové pojetí mu dávalo větší 

možnosti hovořit o aktuálním dění, vyjadřovat své názory a oslavovat hrdiny své doby. Hlavním 

cílem Vergiliových básní bylo sdělovat pocity a názory. K ostatním prvkům se stavěl velice 

volně. Detaily pastýřského života či popis krajiny, kterým Theokritos věnoval velkou 

pozornost, Vergilius obecně nepovažoval za nejdůležitější. Alegorie, která prostřednictvím jeho 

veršů vstoupila do pastýřské poezie, navždy změnila tento žánr a jeho budoucí vývoj.28 

 

 

2.2.1 Život a dílo Vergilia 

 

 Jediným dochovaným vyobrazením básníka Verigilia je mozaika nalezená nedaleko 

Kartága, na které můžeme vidět staršího muže s kostnatou tváří, vysokým čelem a krátkými 

vlasy. S tímto popisem se také shodují starověké životopisy hovořící o vysoké postavě, 

tmavohnědé pleti a selských rysech. O jeho životních osudech hovoří nejvěrohodněji životopis 

sepsaný gramatikem Aeliem Donatem, který čerpal z díla historika Suetonia.29 

 Básník, celým jménem Publius Vergilius Maro, se narodil 15. října roku 70 př.n.l. ve 

vesnici Andes u Mantovy v oblasti severní Itálie zvané Gallia Cisalpina. Pravdivost zpráv o 

jeho rodičích a sourozencích není možné s jistotou doložit, a tak nezbývá, než věřit 

předloženým faktům. Otec Vergilia byl údajně hrnčíř či dělník úředního posla, s jehož dcerou 

měl tři syny. Dva z nich však zemřeli v dětském věku. Matka se podle některých zpráv po smrti 

otce znovu provdala a přivedla na svět Vergiliovi nevlastního bratra. Tomu prý básník odkázal 

v závěti část svého majetku. 

 Hmotné zajištění rodičů bylo skromné, ale nikoli nuzné. Hospodařili na malém statku, 

o  který svedl později Vergilius boj. Pozemek byl totiž rodině v rámci odměňování válečných 

veteránů zabaven.30 S pomocí vlivných přátel a samotného císaře Oktaviána však docílil 

navrácení majetku. 

Jeho vzdělání začalo v Cremoně, pokračovalo v Miláně a dovršeno bylo v Římě. Tam se měl 

podle přání otce stát soudním obhájcem. Z pramenů víme, že Vergilius vystoupil před soudem 

jako řečník pouze jednou a pro svoji ostýchavost a nedostatek řečnických ambicí se k tomuto 

povolání již nevrátil. Opustil studia rétoriky a začal se věnoval filozofii. V Sirónově škole se 

 
28 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, s. 190-191. 
29 JIRÁNI, Otakar. Vergilius, Život a dílo. Praha: JČMF, 1930, s. 10.  
30 Po vraždě Caesara uprchli jeho vrahové Brutus a Cassius z Říma. Jejich armádu porazil v bitvě u 
Filipp roku 42 př.n.l. císař Oktaviánus. Odměnou byly válečným veteránům pozemky na severu Itálie. 

 



 

 18 

seznámil s dílem řeckého filozofa Epikúra31 a o své lásce k této vědě se vyznal i v jedné ze 

svých básní. 

 Rostoucí sláva spojená s jeho literárními úspěchy mu pomohla získat vlivné přátele, 

mezi které postupně patřil i samotný císař Oktavián a jeho důvěrník a rádce Maecenas. Toto 

přátelství mu zajistilo dostatek hmotného zajištění, a tak se mohl nerušeně věnovat svým 

studiím a poezii. Nejčastěji pobýval v Neapoli nebo na svém statku v Nole. 

 Starověké životopisy a svědectví Horatiova, který byl Vergiliovým celoživotním 

přítelem, nám také odhalují velkou část jeho povahy. Měl údajně příjemný hlas, ale v rozhovoru 

byl neobratný a veřejnosti se stranil. Dochované prameny popisují Vergilia jako mírného a 

ušlechtilého člověka, jehož citlivá a sentimentální duše byla spíše romantická. Není divu, že to 

byl právě on, kdo v literatuře oživil idealizovaný svět pastýřů a navázal tak na řeckou tradici. 

Jeho lidská i básnická povaha se zálibou v tichém a prostém životě na venkově ho k tomu takřka 

předurčovala.32 

 Básník zůstal celý život svobodný a zprávy o jeho náklonnosti k mužům, o které hovoří 

Donatus, nebyly nikdy potvrzeny. Stejně tak jako spojitost tvaru jména Vergilius či neapolská 

přezdívka Parthenias s panenstvím. 

 Životní pouť básníka Vergilia skončila po návratu z cesty do Řecka a Malé Asie, kam 

zamířil, aby poznal místa, která jsou dějištěm první části Aeneidy. Na cestě dostal sluneční úžeh 

a po návratu do Itálie na následky nemoci 21. září  roku 19 př.n.l. zemřel.33 

 

2.2.2 Appendix Vergiliana 

 

 Vergiliův talent na sebe upozornil již v chlapeckých letech. Můžeme-li věřit 

životopisným údajům, které sepsal Donatus, patří k jeho prvnímu veršovanému pokusu 

náhrobek, který poutníky ubezpečuje o smrti lupiče a možnosti pokračovat v cestě bezpečně 

dále. 

 Jeho básnické prvotiny byly vydány až po Vergiliově smrti a to v souboru nazvaném 

Appendix Vergiliana (Přídavek k Vergiliovi). Jsou v n něm obsaženy básně dvojího druhu. 

Rozsáhlejší epické skladby a drobnější lyrické, které byly sebrány neznámým ctitelem a 

 
31  Řecký filozof Epikúros byl zakladatelem tzv. Epikúrismu, filozofického směru, podle něhož spočíval 
největší význam v etice a jehož hlavním cílem bylo dosažení duševního klidu a z něj vyplývajícího 
štěstí. Cf. GROH, Vladimír. Řečtí filosofové a mystici II. Praha: SPAK, 1947. 
32 JIRÁNI, Otakar. Vergilius, Život a dílo. Praha: JČMF, 1930, s. 24. 
33 Tamtéž, Kapitola I. 
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pojmenovány Catalepton (Drobnosti). Vergiliovo autorství těchto básní není jednoznačně 

prokázáno.  

 Velice zajímavá je z hlediska pastorální tradice z tohoto souboru báseň Culex (Komár), 

která vtipně paroduje vysoký styl řeckého epyllia. Ani zde však není jisté, pochází-li z pera 

Vergilia. Příběh, který pravděpodobně není původní a jedná se spíše o jeho přepracování, je 

vyprávěním o pastýři, jehož život se ocitl v ohrožení.34 

 Děj této básně začíná za úsvitu vyháněním stáda na pastvu. S postupujícím horkem se 

unavený pastýř uloží k odpočinku a usne. Když se k němu blíží jedovatý had, bodne pastýře do 

oka komár. Leknutím se pastýř probudí a zabije komára. Teprve poté si všimne hada a pomocí 

větve ulomené z nedalekého stromu ho obratem ubije. Ve snu se však k pastýři komár vrátí a 

vytýká mu jeho nespravedlnost. Pocit viny tak přiměje pastýře zhotovit pro něj druhý den 

náhrobní kámen s oslavným nápisem. 

 Počáteční verše nejprve oslovují bohy, mytologické postavy a hrdiny starověkého světa, 

které žádá o přízeň. Připomíná zde bájný svět, který je nedílnou součástí starověkého života. 

 

 Pýcha mocného Jova a Léty, potomek zlatý,  

 Phoebus, nechť původcem je a vůdcem mé písně […] 

 

 Caesare, hodný úcty (vždyť důvěra v tebe se zdvíhá 

 zásluhou básní) i ty buď nakloněn podniku mému […] 

 

Posléze opěvuje ušlechtilost pastýřského života před životem zasvěcenému touze po bohatství 

a boji o moc, který přináší jen útrapy a neklid. 

 

 Jaké má výhody pastýř, když nezhrdá životem chudým  

 v strojené povýšenosti a dovede nad všechen přepych  

 ocenit přednosti tyto, jimž zcela je neznámá trýzeň, 

 trápící v závistném srdci vždy lidi jen bohatství chtivé. 

 

 Kdo může šťastnější být v tom věku, jejž jsme si přáli,  

 nežli kdo s čistým srdcem a poctivě v ústraní žije […]35 

 

 
34 JIRÁNI, Otakar. Vergilius, Život a dílo. Praha: JČMF, 1930, s. 17. 
35 Tamtéž, báseň Komár, s. 350-352. 
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Detailní pozornost věnoval autor také popisu idylické krajiny.  

 

 Výhonky břečťanu pnou se až k nejvyšším vrcholkům, přitom  

 zlatově nažloutlé květy si zbarvují zelení bledou.  

 Myrta byla tam též a myslila na dávný osud.  

 Ptáci v košatých větvích tam hnízdili, z hrdélek zněly  

 sladké písně a ty kol nesly se v nápěvech pestrých.  

 Pod stromy proudila voda, jež prýštila z pramenů chladných,  

 plynula v lehkém spádu a bublala s líbezným šumem. 

 

Nejvýraznější parodický prvek spočívá v tom, že do osudu pastýře nezasáhne božská moc, ale 

komár, a pozornost, která je tradičně věnována bohům a bájným hrdinům, se zde obrací k 

hadovi. 

 

 Had již blíže a blíž se přitáčel kroutivým tělem,  

 vztyčoval do výše hruď, jež zářila třpytivým leskem,  

 hlavu na vznosné šíji – a na hlavě korunka čněla.  

 Kůže mu zářila nachem, však skvrny ji hyzdily, z očí  

 blesky  šlehaly mu a pohled měl nevlídný, hrozný. 

 

 […] pastýře vyděsí dřív ten maličký chovanec vlhka,  

 komár jej štípnutím vyzval, ať unikne hrozící smrti.36 

 

 Velkou pozornost věnuje básník také popisu podsvětí, v němž se komár ocitl. Znovu se 

na tomto místě vrací k příběhům starověkých bohů a antických hrdinů, k jejichž osudům 

přirovnává nespravedlivou smrt komára. Odkaz celé básně se tak opět ocitá na hranici mezi 

vážností a žertem. 

 Z ukázek je patrné, že autor navazuje na tradiční prvky bukolické poezie a vysokého 

stylu epyllia, jehož tématické těžiště spočívá v mytologii, kterou současně paroduje. Závěrečný 

hold, který pastýř komárovi projevuje by byl v poezii vysokého stylu vzdán bohům či 

hrdinským skutkům. 

 

 
36 Tamtéž, báseň Komár, s. 355-356. 
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 „Pastýř dobytka vděčně ti vystavěl, komárku malý,  

 čestný ten náhrobek za to, že díky tvé zásluze žije.“37 

 

2.2.3 Zpěvy pastýřské a jejich smysl  

 

 Vergilius se proslavil především svými básnickými díly Bucolica, Georgica a Aeneis, u 

nichž není o autorství nejmenší pochybnosti. Vedle literární úrovně spočívá výjimečnost těchto 

děl také v tom, že pokaždé zpracovává jiné téma a to zcela odlišnou formou. Nejmladší z nich, 

Aeneis, je eposem pojednávajícím o mýtickém praotci Římanů Aeneovi a zároveň oslavou rodu 

císaře Oktaviána a jeho válečných úspěchů.38 

 Jako umělecky nejvyspělejší je hodnocena básnická sbírka Georgika (Zpěvy rolnické). 

Jejími verši vzdává Vergilius hold rolnické práci, jejíž morální hodnoty si nesmírně vážil. Vedle 

snahy zachytit ve verších rodný venkov bylo záměrem této sbírky rovněž podpořit oficiální 

propagandu napravit zubožený stav italského zemědělství po občanských válkách.39 Práci 

započal na podnět jednoho ze svých mocných přátel, důvěrníka a rádce císaře Maecenata, 

kterému dílo také věnoval.  

 Sbírka deseti idyl nazvaná samotným Vergiliem Bucolica (Zpěvy pastýřské) je 

nejstarším z těchto tří děl. Jednotlivé idyly zvané také eklogy (vybrané básně) podle řeckého 

slovesa eklegein (vybírat) byly vydávány samostatně a teprve později seřazeny samotným 

autorem do sbírky. Struktura však neodráží chronologické pořadí, ale autorovy osobní a 

umělecké důvody.40 

 Stejně jako u Theokrita byl i zde podnětem k psaní idylické poezie mravní a společenský 

rozvrat společnosti. Tentokrát však související s nepřátelstvím mezi Caesarem a Pompeiem, 

které přerostlo v občanskou válku. Hrůzy války a krize následujících let byly hlavní příčinou 

touhy po životní harmonii a idealizovaném světě prostého venkova. 41 

 Sbírku bychom mohli tématicky rozdělit na dvě skupiny. První skupina básní je tvořena 

eklogami, které navazují na řeckou tradici pastýřského života se všemi jeho prvky, zejména 

nešťastnou láskou a mytologickými příběhy. Ekloga Zamilovaný pastýř Korydón je písní o 

trápení pastýře Korydóna, jenž byl zamilován do sličného chlapce Alexida. Jedná se v podstatě 

o téma, které zpracovává již Theokritos ve své idyle Kyklóps. Příběh jednookého obra líčí jako 

 
37 Tamtéž, s. 364. 
38 JIRÁNI, Otakar. Vergilius, Život a dílo. Praha: JČMF, 1930, s. 59. 
39 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Úvod II, s. 192. 
40 JIRÁNI, Otakar. Vergilius, Život a dílo. Praha: JČMF, 1930, s. 23. 
41 Tamtéž, s. 24. 
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pastýře, jehož lásku nymfa Galatea neúprosně odmítá. Trápení zamilovaného pastýře Korydóna 

i konce obou příběhů jsou si velmi podobné. 

 

 

 Tak tedy pradávný Polyfémos, Kyklóps, náš krajan,  

 ulehčoval si v žalu, když toužil po Galatei […] 

 „Bělostná Galateio, proč zhrdáš pořád mou láskou […]? 

 Od chvíle, kdy jsem tě spatřil, už nemohu na věky věků  

 lásky se zbýt, ale ty, ví bůh, že nic toho nedbáš.“42 

       THEOKRITOS 

 Alexis, spanilý hoch, byl milován od Korydóna […] 

 „Ó, jak krutý jsi hoch! Což nedbáš o moje písně?  

 Nijak ti není mne líto? – Vždyť ještě mě doženeš k smrti!“43 

        VERGILIUS  

 Kyklópe, Kyklópe, běda: ach, kam jsi jenom dal rozum?  

 Kdybys šel domů, tam košíky pletl a nařezal radši  

 jehňatům čerstvého listí, oč moudřejší byl by to nápad!  

 Co máš před nosem, ber; co utíká, za tím se nehoň!  

 Galateiu si vyhledáš jinou, a možná i hezčí.44 

      THEOKRITOS 

 Jaká to, Korydóne, ó jaká tě ztřeštěnost jala!  

 Na jilmu listnatém máš jen napolo střiženou révu!  

 Kdyby sis nějaké spíš chtěl nářadí, potřebné nutně,  

 ať již z vrbových prutů neb z ohebné sítiny uplést!  

 Jiný se Alexis najde, když tebou pohrdá tento!45 

            VERGILIUS 

 

 Také příběh bájného pastýře Dafnida, kterému se Theokritos věnoval ve své první idyle, 

znovu ožívá u Vergilia v básni nazvané Závodní zpěvy Mopsa a Menalka. Střídavý zpěv pastýřů 

o Dafnidově smrti a jeho zbožnění imituje zápolení řeckých venkovských pastýřů při 

slavnostech bohyně Artemidy. V klání jsou si rovni, a proto se na závěr přátelsky obdarují a 

poklidně odeberou do svých domovů. 

 
42 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Kyklóps, s. 68. 
43 VERGILIUS. Zpěvy rolnické a pastýřské. Přel. Otmar Váňorný. Praha: Orbis, 1937, Ekloga II, s. 174. 
44 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, idyla Kyklóps, s. 70. 
45 VERGILIUS. Zpěvy rolnické a pastýřské. Přel. Otmar Váňorný. Praha: Orbis, 1937, Ekloga II, s. 177. 
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 Dafnida želely Nymfy, když krutou zahynul smrtí […] 

 

 Dafnis, zářící krásou, se nezvyklým olympským sídlům  

 diví a nebeské hvězdy a oblaka pod sebou vidí. 46 

 

 Druhá skupina eklog využívá postav pastýřů a bájné Arkádie k tomu, aby alegoricky 

reagovala na aktuální politické a společenské dění. Vergilius tak využil obliby pastýřských 

básní k vyjádření svého názoru nebo vztahu a obdivu k mocným mužům či kolegům básníkům. 

 Svou první eklogou tak například poděkoval císaři Oktaviánovi a vyjádřil mu svojí 

vděčnost za návrat rodinného statku. Postavou pastýře Títyra, který klidně a radostně odpočívá 

pod košatým stromem, zatímco nešťastný pastýř Meliboeus musí opustit svůj rodný kraj, 

projevuje Vergilius císaři úctu a vděčnost za navrácení rodinného statku. 

 

   MELIBOEUS 

 Títyre, ty si tu hovíš a pod buku košatou klenbou  

 na tenkou píšťalku pískáš a píseň pastýřskou skládáš.  

 Já svůj rodný kraj, své půvabné opouštím role […] 

 

   TITIRUS 

 Bůh to by, Meliboee, jenž poklid tento mi zjednal,  

 pročež chci po všechen čas je za boha míti, a často  

 beránek z ovčince mého mu oltář pokropí krví.47 

 

 Na jiném místě zase projevuje Vergilius svojí vděčnost legátovi Alfénovi Varovi za 

pomoc uchránit rodinný statek při opětovném rozdělování pozemků válečným veteránům. 

Oslavu legáta spojuje zcela originálním způsobem se zpěvem boha Síléna (syna boha Pána), 

který vypráví mimo jiné o vzniku světa podle Epikúrova učení. 

 Ve své poslední básni vyjadřuje lítost nad žalem básníka Cornelia Galla, jehož lásku 

zradila milenka Lykórida.  

 Přestože se ve své poezii opakovaně vrací k motivu nešťastné lásky a pastýřské 

mytologii, rozvíjel Vergilius pastýřské téma nejen podle řeckého vzoru, ale reagoval jeho 

pomocí na soudobé dění a to nejčastěji alegorickým způsobem. Sděloval prostřednictvím veršů 

 
46 VERGILIUS. Zpěvy rolnické a pastýřské. Přel. Otmar Váňorný. Praha: Orbis, 1937, Ekloga V, s.190-
192. 
47 Tamtéž, Ekloga I, s. 169. 
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své názory a do pastýřského světa promítá svůj vlastní život, římskou historii a ideu spasení. 

Motivu přírody nevěnuje takovou pozornost jako Theokritos. Drobným líčením umisťuje děj 

do krajiny, jež je mu domovinou, nebo ji nahrazuje obrazy bájné Arkádie, která neodkazuje na 

skutečnou krajinu, ale na domovinu boha Pána. 

 

 Títyre, ty si tu hovíš a pod buku košatou klenbou  

 a na tenkou píšťalku pískáš a skládáš si pastýřskou píseň […]48 

 

 Náhodou pastýř Dafnis si hověl pod šumným dubem […]49 

 

 Nejhezčí v lesích je jasan, a v zahradách pínie zase,  

 topol na březích řek, však na horách vysokých jedle […]50 

        

Výjimečně je líčení přírody metaforou popisující změnu. Tak je tomu například při zpěvu 

pastýře Mopsuse o smrti Dafnidově. 

 

 V brázdách, do kterých ječmen byl zaset velikozrný,  

 vzrůstal škodlivý lilek a neplodný rodil se plevel,  

 namísto jemných fial a nachových narcisu květů  

 bodlák jenom se zdvíhal a řešetlák s ostrými trny.51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 VERGILIUS. Zpěvy rolnické a pastýřské. Přel. Otmar Váňorný. Praha: Orbis, 1937, Ekloga I, s. 169. 
49 Tamtéž, Ekloga VII, s. 98. 
50  Tamtéž, Ekloga VII, s. 201. 
51  Tamtéž, Ekloga V, s.191. 
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3. Dědictví latinského středověku  

 

 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. 

Zásadní změnou bylo přijetí křesťanství císařem Konstantinem roku 381 n.l. za státní 

náboženství, čímž se oslavování pohanství stalo zločinem proti státu. Do tohoto období spadá 

působení dvou největších církevních otců, svatého Augustina a svatého Jeronýma. Jejich učení 

poukazovalo na rozpor mezi antickým a křesťanským světem. Přesto se pro oba stala díla 

řeckých i římských autorů inspirací jak po stránce literární, tak i filosofické. 

 Vpád Germánů na italské územní po pádu Římské říše roku 476 n.l. přináší mnohé 

hospodářské a politické změny. Germáni se na dobytém území asimilují, přijímají křesťanství 

a respektují latinský jazyk. Latinou se nejen dorozumívají, ale nechávají v ní sepisovat také 

dopisy, zákony a veškeré úřední listiny. Z latiny se stává jazyk vzdělanců. Ti se však postupem 

času nacházejí pouze mezi klérem. To je také důvod, proč se pozdější panovníci neobejdou bez 

pomoci církve.  

 Naopak Arabové, kteří obsadili o dvě století později Sicílii, se stali nepřáteli 

křesťanského světa. Náboženství ani latinu nepřijali a brzy proti nim začaly být organizovány 

pod záštitou panovníků či samotného papeže křižácké výpravy. 

 S vládou dynastie Karlovců pak vychází Evropa novým směrem. Karel Veliký svou 

korunovací roku 800 n.l. obnovuje římské císařství jako světovou říši, a jeho úřad se tak stává 

protiváhou úřadu kněžskému.52 Období jeho vlády je obdobím velkého kulturního rozkvětu. 

Karolínská renesance se stala historickým pojmenováním epochy, pro kterou byla největším 

vzorem kultura antického Řecka a Říma. Nová římsko-germánská epocha však bude spočívat 

na bedrech církve.53 

 Vzdělání, které bylo budováno na základech římské literatury, se stalo jejím nositelem. 

V klášterních skriptoriích byly mimo jiné pořizovány opisy starověkých testů, které sloužily ke 

zdokonalování znalosti latiny. Homérova Ílias a Odysseia, Vergiliův Aeneis a biblické příběhy 

se staly základními školními příručkami. Latina tak vstoupila do literatury středověku a později 

dokonce ovládla i první humanisty.  

 
52 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, s. 32-35. 
53 Tamtéž, s. 36. 
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 Systém vzdělání se opíral o řecký starověk. Lidské dovednosti byly vnímány jako 

umělecké nauky (ars) a rozděleny na svobodná umění Ars liberales a řemeslné dovednosti Ars 

mechanicae. Svobodná umění nepřinášela finanční zisk, naopak řemeslné dovednosti byly 

provozovány jen za účelem výdělku. Z toho vyšel středověký systém, který svobodná umění 

Ars liberales dále rozdělil na trivium, nauku o řeči, a quadruvium, nauku o počtech, mezi které 

patřila vedle aritmetiky a geometrie také astronomie a hudba.54 Dovednostem trivia, tedy 

gramatice, rétorice a dialektice, byla věnována největší pozornost. Jejich pravidla byla 

využívána nejen k výkladu básní, ale také k sestavování promluvy. Texty starověkých básníků 

sloužily v tomto případě především jako učební materiál, na kterém si bylo možné tyto zručnosti 

procvičovat. Později byla k těmto naukám ještě připojena nauka Ars dictaminis nebo-li dictandi, 

která vycházela z potřeby vzorů pro sestavování dopisů a listin.55 

 Díla antických autorů tak byla pozvolna asimilována křesťanským světem, který 

ovlivňovala a stala se jeho součástí. Středověký člověk u nich hledal životní moudro, poučení 

a pravdu. Umělecké prvky a řečnické figury, které se během procesu romanizace a rozvoje 

národních literatur začaly objevovat v poezii psané latinsky nebo v nově vznikajících jazycích, 

tak byly přímým pokračováním literární tradice starověku. Jejich největší rezonanci, a to 

zejména Vergilia a Ovidia, můžeme spatřit ve vrcholném středověku v dílech Danta, Petrarky 

a Boccaccia. 

 

3.1 Řečnické figury a topoi 

 

 Stejným estetickým dojmem, jakým působí na obraze či u sochy dynamický postoj 

lidského těla vedle vzpřímené postavy se svěšenýma rukama, působí řečnická figura v textu.56 

Na řečnické figury, řecky nazývané schemata, se očima středověkého člověka nahlíželo z 

různých hledisek. Rozlišovaly se figury slovní a významové. Mezi ty významové patřila 

metafora a alegorie, jejichž znalost usnadňovala porozumění textu. A dále pak figury 

gramatické a rétorické, které byly důležité zejména pro výklad básníků. 

 Pravidla rétoriky začala ovlivňovat již literaturu starověkého Řecka. Její třetí část 

elocutio byla naukou o výrazu a zabývala se vedle řečnických figur také stylistikou, tedy 

výběrem a spojováním slov. Důležitým hlediskem byl v tomto ohledu ornament. Ten musel 

 
54 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, s. 47-50. 
55 Tamtéž, s. 87. 
56 Tamtéž, s. 55. 
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zdobit každou řeč a za jeho mistra byl později považován Vergilius. Pravidla rétoriky se tak 

postupně začala uplatňovat v literatuře a poezie získala na působivosti a patosu. 

 Rétorika ztratila svůj původní smysl. Topoi, které původně označovaly pomocné 

prostředky sloužící řečníkovi jako argumenty k tomu, aby přesvědčil publikum, se postupně 

staly prostředky a technikou dále se rozvíjející ve světě literatury. Příkladem může být topos 

„chvály předků a jejich činů“. „Klišé určená ke zcela všeobecnému literárnímu použití.“57 

Topos získal novou funkci a v rámci procesu vývoje společnosti a životních změn, kterými 

procházela, se začal objevovat v různých oblastech literatury. Stal se ustáleným tématem, ke 

kterému se básníci a spisovatelé různých epoch ve svých dílech neustále vraceli.  

 

3.1.1 Ideální krajina 

 

 Mezi hlavní historickou topiku básnictví patří krása přírody, a to zejména ideální krajina 

se svými typickými prvky.58 Zemí pastýřů je pro Theokrita Sicílie, Vergilius umístil děje svých 

eklog do rodného kraje v okolí Mantovy nebo se dějištěm jeho básní stala domovina boha Pána 

a jeho žáka, pastýře Dafnida, kterou byla bájná Arkádie v Řecku. Tu vtáhl Vergilius do poezie 

ve své desáté ekloze. Nesnažil se však odrážet reálnou krajinu. Arkádie v jeho verších byla 

místem duchovního klidu a prostorem pro niterní rozvahy.  

 Motiv ideální krajiny však nalézáme již v díle Homéra. Popis milovaného kraje se všemi 

jeho prvky a odkazy na plodnost, život nymf a příběhy bohů nalézáme v mnohých zpěvech 

Íliady i Odysseie. 

 

 Jsou tam i kypré louky blíž břehů siného moře, mající dostatek vláhy; i réva by stále 

 tam rostla. […]  

 

 V ohybu zátoky však jest oliva podlouhlých listů, poblíže ní se prostírá jeskyně,  

 rozkošná, šerá, svaté to bydliště nymf, jež vodní víly se zvou.[…]59 

 

 Pozdější autoři převzali řadu motivů z homérské krajiny. Příroda se stala pevnou 

součástí dlouhé literární tradice, v níž spočinuli vedle bohů také lidé. Při pohledu na život 

venkovských pastýřů, kteří se stali vzorem pro řeckou bukoliku, není pochyb, že většina 

 
57 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, s. 81-82. 
58 Tamtéž, s. 94. 
59 HOMÉR. Odysseia. Přel. Otmar Vaňorný. Praha: SNKL, 1956, Zpěv 9, 13. 
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krajinných prvků, o kterých se v básních hovoří, vychází z jejich přirozené potřeby přečkat 

horké dny na pastvinách. Košatý strom v jehož stínu mohl pastýř odpočívat na travnaté podušce, 

osvěžit se v potůčku zurčícího v okolí a ukrátit si den hrou na flétnu je zajisté představa, která 

by lákala i dnešního člověka. Nebyl to však jen popis krajiny, jejíž ideální obraz vidíme v 

Theokritových Obžínkách, ale i vzývání přírody jako soucítící síly, jak můžeme vidět například 

u Bióna v jeho Žalozpěvu na Adónida. 

 

    „[…] Nešťastná Kypris,“  

 hovoří všechny hory, a hvozdy: „Nešťastný Adón.“ 

 Nad smutkem Kypridiným i řeky truchlí a pláčou,  

 na horách pro Adónida i potokům slzy se řinou,  

 květiny hořem žloutnou a Kythérou60 hlaholí bolně  

 každým úbočím hor a každým údolím hvozdů: 

 „Nešťastná Afrodíta! Je mrtev Adónis krásný.“61 

 

Příroda se stala také motivem oblíbeného místa k odpočinku. Nejlépe to můžeme vidět v 

Pěveckém závodu pastýřů páté eklogy Theokrtia. 

 

    Lakón 

 Máš tak naspěch? Snad neshoříš, doufám. Pojď si však sednout  

 v stín té olivy, do háje sem! Zde lépe se zpívá.  

 Ledový pramen zde stéká ze skály, tráva zde bují,  

 tady máš kypré lůžko a kobylky švitoří kolem. 

 

    Komátás 

 Nepůjdu tam; zde u mne jsou duby; tady je šáchor,  

 tuhle kolem těch úlů tak mile bzučí ty včelky,  

 jsou tu dva pramínky ledové vody, ve větvích stromů  

 šveholí ptáci, a tenhle ten stín je o mnoho hezčí  

 nežli ten u tebe tam, a sosna střásá sem šišky.62 

 

 
60  Ostrov proslulý kultem bohyně Afrodity (Venuše). Cf. OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: 
Svoboda, 1974, Seznam vlastních jmen. 
61 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, s. 164. 
62 Tamtéž, s. 45-46. 



 

 29 

 Zcela novým způsobem zpracoval tento topos ve svých básních Vergilius. Jak již bylo 

řečeno,  jeho verše přenášely pastýře do rodného kraje nebo do bájné Arkádie. Motiv krajiny 

nerozvíjí v takové pestrosti jako jeho předchůdce Theokritos. Vergiliova krajina s typickým 

prvkem smíšeného lesa nebo košatého stromu je sice idylickým obrazem, jak můžeme vidět v 

básni Culex (Komár), ale především „líbezným místem“ (locus amoenus), které uvádí motiv 

„bukolické zahálky“63 a slouží jen požitku a nikoli užitku. Příkladem mohou být také první 

verše již zmíněné eklogy Meliboeus a Tityrus.  

 

 Stádo buď toulá se lesem, neb v křovinách, nebo se skrývá  

 v úvalu, nebo se rychle zas rozběhne na všechny strany […]64 

 

 Títyre, ty si tu hovíš a pod buku košatou klenbou […]65 

 

 Náhodou pastýř Dafnis si hověl pod šumným dubem […]66 

 

 Důležitým momentem však zůstává fakt, že jak u Theokrita tak u Vergilia zůstává líčení 

krajiny v pozadí děje. Popisná funkce je až později doplněna o rétorický charakter se snahou 

vyvolat dojem z takovéhoto místa, jehož hlavní účel se od pastýřské zahálky přesunul k 

milostným hrátkám. 

 Po svém převzal pastýřský motiv také křesťanský svět. O nepostradatelnosti tohoto 

povolání, samotné práci a způsobu života je pojednáno také v Bibli mimo jiné v Evangeliu podle 

Lukáše a Jana. Pro křesťanského člověka středověku však byla příroda dílem Božím. 

Chrámem, v němž trávil svůj pozemský život. Byla přítomna radosti i smutku. Přírodní složky 

a úkazy byly vyjmenovávány a vytvářely spíše seznam. 

 

 Země se zatřásla, skály pukaly […]67   

 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, 

 moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,  

 pole zazní jásotem, i všechno, co je v něm.68  

 
63 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, s. 211. 
64 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, báseň Komár, s. 351. 
65 Tamtéž, Vergilius, Ekloga I, s. 197. 
66 Tamtéž, Vergilius, Ekloga VII, s. 224. 
67 Bible. Praha: Biblická společnost,1990, Nový zákon, Matouš 27/51, s. 40. 
68 Bible. Praha: Biblická společnost, 1990, Žalm 96, verš 21, s. 537. 
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3.1.2 Hrdinové a vládci 

 

 Topika hrdinství byla bezesporu rozvíjena především starověkou epikou. Pomyslíme-li 

na Homérova Achillea či Odyssea, vybaví se nám typický obraz hrdiny řecké mytologie. 

Příběhy těchto hrdinů se silně patriotickým laděním sloužily především k výkladu historie, 

oslavě předků a objasnění původu světa. Životy hrdinů byly spjaty se světem bohů, se kterými 

se společně podíleli na vytváření kultu a rituálů starověkého Řecka. Základem příběhů mohl 

být rozhněvaný hrdina nebo bůh, tak jako touha po pomstě či po lásce.  

 

 O hněvu Achilleově, tak zhoubném, nám zpívej, ó Múso!69 

 

 O muži přebystrém, Múso, mi vypravuj, který se světem přemnoho naplahočil, když 

 vyvrátil posvátnou Troju70 

 

 U Theokritovy bukoliky se tito hrdinové jako hlavní aktéři neobjevují. Pastýři si ve 

svých pěveckých soubojích berou na pomoc mýtické postavy, aby silou jejich příběhů 

zdůraznili patos svých slov, kterými buď útočí na svého protivníka nebo jimi vyjadřují své 

touhy a přání. Ve svých verších však oslavoval panovníky, o jejichž přízeň usiloval, jak tomu 

bylo v případě syrákúsského vládce Hierona II. nebo egyptského krále Ptolemaia II. Místo ve 

svých verších však našel také pro svého přítele, lékaře Níkiáse. 

 

 Slavíme potomky Lédy a Dia, vladaře štítu,  

 Kastora s Polydeukem; ten rek byl strašlivý v boji, 

 neboť si ovíjel paže až doprostřed řemeny z kůže. 

 Slavme je dvakrát i třikrát, ty udatné Lédiny syny […]71 

  

 Vergilius je ve své tvorbě silně ovlivněn mírovým duchem a mravními ideály. S řeckou 

bukolikou ho pojí silná mytologická pouta. Řecké božstvo a mýtické hrdiny často přejímá nebo 

je nahrazuje římskými ekvivalenty. Hlavním „hrdinou“ jeho života je však samotný císař 

Augustus známý pod jménem Oktavián. Tomu se podařilo ukončit občanské války a přinést 

zemi dlouhotrvající mír a stabilitu. Augustus byl také předním patronem umění a napomohl 

 
69 Homér. Ílias. Přel. Rudolf Mertlík. Praha: Odeon, 1980, Zpěv 1. 
70 Homér. Odysseia. Přel. Otmar Vaňorný. Praha: SNKL, 1956, Zpěv 1. 
71 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Dioskúrové, s.100. 
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mohutnému rozkvětu literatury. Jemu a jeho příteli Maecenaovi věnoval svá nejvýznamnější 

díla, epos Aeneis a sbírku Georgica, jakož i četné projevy úcty a vděčnosti ve zpěvech pastýřů. 

Vergilius zavedl do literatury nový typ hrdiny oplývajícího mravními ctnostmi, kterého ve 

svých verších oslavuje nejčastěji alegorickým způsobem.72 Tak například chválou Boha 

oslavuje císaře Oktaviána nebo podle některých výkladů vzdává nářkem nad smrtí mýtického 

pastýře  Dafnida hold Caesarovi. 

 

 Bůh to byl, Meliboee, jenž poklid tento mi zjednal,  

 proto chci po všechen čas jej za boha míti a často  

 beránek z ovčince mého mu oltář pokropí krví.73 

 

 Dafnide, pro tvou smrt též punští truchlili lvové – 

 o tom divoké hory a hvozdy si doposud mluví.74 

 

 Hrdinství středověku je především spojeno s kultem rytířství. Do Itálie přišlo s Normany 

a v poezii nezakořenilo. Opěvování rytířských ctností a kurtoazního života však přispělo k 

rozvoji milostné poezie. O rytířskou látku projevili zájem až básníci humanismu a renesance. 

 

3.1.3 Láskou a krásou k ušlechtilosti 

 

 Příroda byla od samého počátku vnímána jako tvůrkyně krásy. Vedle krásy přírody však 

byla v pastýřské poezii vždy přítomna také krása tělesná, která mohla patřit bohům i lidským 

bytostem. 

 

 Osení bujně vzrostlé je ozdobou úrodné nivě,  

 zahradě štíhlý cypřiš a thessalský kůň zase vozu:  

 Helena s růžovou pletí je stejnou ozdobou Sparty.75 

 

 Uprostřed obou je ženská postava, mistrné dílo,  

 v nádherné říze a s čelenkou ve vlasech; po jejím boku  

 
72 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, s. 192. 
73 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga I, s. 197. 
74 Tamtéž, Vergilius, Ekloga V, s. 218. 
75 Tamtéž, Theokritos, idyla Svatební píseň Heleně, s. 94. 
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 krásnokadeřní muži, z nich každý po jedné straně, 

 prudce se navzájem přou, ale ženě srdcem to nehne […]76 

 

 Adonis, sám tak krásný, své ovečky pásával u řek.77 

 

 Nemalá pozornost byla věnována také ušlechtilé povaze pastýřů. Příkladem může být 

pohostinnost Tityrova, který nabídne nocleh a stravu pastýři, jenž musel v důsledku ztráty 

pozemku opustit svůj kraj. 

 

 Přece však dnešní noc bys u mne přespati mohl  

 na čerstvém lupení tady, vždyť máme již ovoce zralé,  

 chutné kaštany máme a hojnost čerstvého sýra.78 

 

 Jak již bylo zmíněno, hybnou silou téměř všech pastýřských příběhů je láska. A to 

především láska vzbuzující trápení a bolest, která se nevyhýbá ani kouzelnicím. 

 

 Chci svého milence kouzly přilákat: tolik mě souží;  

 po celých dvanáct dní ani na krok nepřišel ke mně […]79 

 

 Ó, jak krutý jsi hoch! Což nedbáš o moje písně? […] 

 Ty jen pohrdáš mnou, však neptáš se, kdo že jsem vskutku […]80 

 

Motivy krásy, lásky a ušlechtilosti ovlivnily středověké básnictví pravděpodobně nejvíce. Byly 

pro něj velmi frekventované topoi a antické předlohy mu byly stylistickými vzory. Krása, 

kterou opěvovala poezie středověku, byla především krása ženy, o jejíž lásku milenec se 

střídavým úspěchem usiloval.  

 První verše, v nichž se toto téma na italském území objevuje, patří do dílny sicilských 

básníků na dvoře císaře Fridricha II. Sicílie se však stala centrem italské kultury již o sto let 

dříve, a to za vlády Normanů. S nimi přišel na Sicílii rytířský svět germánů, který se zde setkal 

s latinskou literární tradici a lyrickými písněmi provensálských trubadúrů. Všechny tyto vlivy 

 
76 Tamtéž, Theokritos, idyla Thyrsis, s. 28. 
77 Tamtéž, Vergilius, Ekloga X, s. 235. 
78 Tamtéž, Vergilius, Ekloga I, s. 203. 
79 Řečtí bukolikové: Theokritos-Moschos-Bion. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Museion,1927, Theokritos, 
idyla Kouzelnice, s. 11. 
80 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga II, s. 204. 
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se začaly postupně prosazovat do poezie básníků Duecenta, jejichž cestu za hledáním umělecké 

krásy dovršili „stilnovisté“. Básníci této nové poetiky zvané „Il dolce stil novo“ (sladký nový 

styl) viděli v ženě božské stvoření, které je vzdálené pozemské realitě a jehož prostřednictvím 

může básník dojít mravní očistě a dosáhnout duševní krásy.81 „Muž bez lásky je muž bez ceny: 

milovat je znakem urozené duše.“82 

 Manifestem tohoto nového stylu se stala báseň Al cor gentil rempaira sempre amore od 

Guida Guinizelliho, který nahlížel na lásku filozofickým pohledem a v idealizované postavě 

svých veršů viděl ideu samu. „Umělec je filozofem, ale není ještě básníkem. Myšlení je v 

pohybu a věda rodí umění.“83 Brzy se k tomuto klasickému stylu „vyšší“ poezie přidal Guido 

Cavalcanti a Dante Alighieri, který jej také pojmenoval. Jemu se podařilo „rozluštit problém, 

jak vyjádřit hlubiny vědění krásnou formou“84, a svým dílem dodal topu krásy a ušlechtilosti 

filozofický rozměr. Žena byla pro Danta anděl, který sestoupil z nebes, aby ukázal krásy a 

ctnosti seslané na zem. 

 Opakem tomuto topu byl popis ošklivých osob a fyzické lásky. Technika zesměšňování 

souhrnně označována jako vituperium se stala jedním ze stavebních kamenů komicko-

realistické poezie. Skupina básníků, která dala přednost tématům spjatým s reálným životem, 

tématům lehčím a světštějším, byla svojí tvorbou protikladem poetice krásy a ušlechtilosti 

vyššího stylu. Vycházeli především z běžného života a každodennosti. Cílem je protest proti 

zavedeným pravidlům ve společnosti. Mezi hlavní témata patřila chudoba a obraz ženy, která 

byla protipólem ženy stilnosvistů a naprosto vzdálená  idealizující koncepci.85 

 Bylo by příliš naivní a zjednodušené mechanicky spojovat dědictví starověkých topoi 

pastýřské poezie s verši básníků 13. století, nicméně je velmi pravděpodobné, že touha po lásce 

a opěvování krásy, která přinášela postavám starověké bukolické poetice trápení a byla i tehdy 

spojena s ušlechtilým duchem hrdinů, kteří se stali společenským vzorem, zanechalo svůj otisk 

ve vývoji poezie po pádu Římské říše. 

   

3.2 Boccaccio a jeho Ninfali 

 

 Givanni Boccaccio se narodil roku 1313 jako nemanželské dítě v rodině úředníka banky 

Bardiů, která se starala o finanční záležitosti královského dvoru v Neapoli. Roku 1327 

 
81 ŽÁČKOVÁ, Magdalena. Svět italské komicko-realistické poezie. Praha: Trivium, 2018, s. 52. 
82 De SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Praha: SNKL, 1959, s. 17. 
83 Tamtéž, s. 19. 
84 Tamtéž, s. 31. 
85 ŽÁČKOVÁ, Magdalena. Svět italské komicko-realistické poezie. Praha: Trivium, 2018, s. 52. 
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následoval mladý Giovanni otce do Neapole, kde vedl život dvořana a užíval si panského života. 

Utrácel ve velkém, účastnil se zábavy mladých šlechticů a nebránil se milostným pletkám. 

Zamiloval se do nemanželské dcery krále Roberta I. z Anjou, která pro něho byla uměleckou 

inspirací, a ve svém díle ji pojmenoval Fiametta symbolizující „plamen lásky“ (fiamma 

d’amore).  

 Od dětství byl veden k obchodu, aby mohl jednou zastoupit svého otce. Ten si však záhy 

uvědomil, že ze syna obchodník nebude, a proto jej dal na studia práv. Ani ta však Giovanni 

nedokončil a vrhl se na studium literatury. Věnoval se latině a řečtině, pilně studoval mytologii 

a starověké dějiny. Jeho velkým vzorem byl Ovidius a stal se také obdivovatelem Dantova díla. 

Jeho vášní bylo cestovat a hledat ztracené rukopisy. 

 Boccaccio byl básníkem, který vyrostl mimo univerzitní prostředí a jeho myšlení  

neodráželo učení scholastiky Dantova světa. Svůj narativní talent si Boccaccio zdokonaloval 

na antických předlohách a pravidlech rétoriky.86 Ve svém díle se přiblížil světské realitě a v 

poezii viděl prostředek, jak vzdávat hold bohům. Skloubil v ní klasické vzory a inspiraci v 

Dantovi. Rozdílem však navždy zůstal rozpor mezi duchovním a světským životem. A tak i 

žena je v případě Boccaccia ženou z „masa a kostí“, jejíž krása nepřináší krásu nebeského 

života, ale pozemské pokušení. Dante opěvoval vykoupení duše na onom světě a Boccaccio 

vládu vzdělanosti. Nový duch, který ovlivnil nastupující humanismus.87 

 V zimě roku 1341 se musel s otcem vrátit do Florencie, kde na něj plně dolehla finanční 

a společenská krize, které Florentská republika čelila. Rozdílnost mezi šlechtickou společností 

Neapole a měšťanstvem ve Florencii měla na Boccaccia silný dopad, který je možné vystopovat 

v řadě jeho děl. Přijal různá poslání a stal se ambasadorem komuny. Sedm let po jeho návratu 

postihla Florencii morová nákaza, po jejímž odeznění vydal Dekameron, který mu zajistil 

okamžitý věhlas. Během epidemie zemřel Boccacciův otec a zodpovědnost živit rodinu na něj 

dopadla plnou tíhou. Roku 1350 se ve Florencii setkal s Petrarcou, který Boccaccia zásadně 

ovlivnil. Petrarcovy tvorby a jeho názorů si velice vážil a oba básníci zůstali po zbytek života 

v trvalém kontaktu. Na sklonku života prožíval Boccaccio duševní krizi. Chtěl zničit svůj 

Dekameron a vzdát se všech světských studií. Od tohoto počinu jej odradil Petrarca, ačkoliv si 

o Dekameronu, podle dochovaného dopisu, myslel, že je to „mladistvá kniha napsaná v próze 

a určena pro lid.“88 

 
86 AUERBACH, Erich. Mimesis. Přel. Miloslav Žilina, Vladimír Kafka, Rio Preisner. Praha: Mladá 
fronta, 1968, s. 182. 
87 De SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Praha: SNKL, 1959, Kap. IX. 
88 BOCCACCIO, Giovanni. Fiesolské nymfy. Přel. Olga Hostovská. Praha: Odeon, 1984, Předehra k 
Dekameronu od Vladimíra Hořkého, s. 209. 
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3.2.1 Ninfale d’Ameto 

 

 Díla, která se zabývají životem pastýřů, najdeme v Boccacciově rozsáhlé tvorbě pouze 

dvě. První z nich je alegorický román Commedia delle ninfe fiorentine nebo také Ninfale 

d’Ameto, který vypráví příběh „divokého“ pastýře Ameta, jehož duši zachrání krásné nymfy.  

Inspiraci našel Boccaccio nejen v životě pastýřů a idylickém kraji, ale i ve starověké mytologii. 

Výrazný vliv měl při zpracování této látky na Boccaccia pravděpodobně Ovidius se svými 

Proměnami. Rovněž i téma samotné proměny hrála v Commedii významnou roli.  Proměna 

milenců nymf a samotného pastýře Ameta v lepšího člověka je alegorickým vítězstvím lásky a 

ušlechtilosti. 

 Nepřehlédnutelná je také inspirace Dantem. Již označení Commedia odkazuje na 

Dantovu Božskou komedii a putování z „temnoty pekla k Boží lásce“ (žánr se smutným 

začátkem a šťastným koncem). Také verše v tercínách, které se střídají s prózou připomínají 

Dantovu Komedii a jeho ranější dílo Nový život, které je také komponováno způsobem zvaným 

prosimetrum.  

 Výchovný účinek lásky celého díla zřetelně odkazuje jak na dvorskou epiku, která byla 

v podobě francouzských románů na královském dvoře v Neapoli velmi oblíbená a Boccaccio s 

ní měl velkou zkušenost, tak na poetiku „dolce stil nuovo“, podle níž je „láska matkou všech 

ctností a ušlechtilých mravů“.89 

 

3.2.2 Od mytologie k alegorii 

 

 Commedia je dílem symbolizujícím triumf přírody a lásky nad barbarstvím. Děj se 

odehrává během slavností zasvěcených bohyni Venuši. Nymfy, kterých je sedm a každá je 

zasvěcena jinému božstvu, vypráví svůj příběh, v němž vítězí umění a vzdělání nad barbarskou 

divokostí a zahálkou.90 Barbarem je v tomto případě „divoký pastýř“ Ameto, jehož duši 

přivedou nymfy svým vyprávěním k očistě. Když dovypráví nymfy poslední příběh, svléknou 

pastýře a omyjí jej ve studánce. Po této koupeli Ameto odhodí svůj šat a stává se „člověkem“. 

Rázem dokáže ocenit ušlechtilost Nymf a ne pouze jejich krásu, jak tomu bylo dříve. Takto 

očištěn je připraven předstoupit před bohyni Venuši a spatřit její světlo. Bohyně lásky je zde 

 
89 AUERBACH, Erich. Mimesis. Přel. Miloslav Žilina, Vladimír Kafka, Rio Preisner. Praha: Mladá 
fronta, 1968, s. 199. 
90 De SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Praha: SNKL, 1959, s. 197. 
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ztotožněna s křesťanským Bohem a je zde zosobněna světlem jediným a trojím. Ameto je nyní 

schopen vidět pravou krásu světa a pochopit podstatu pravého bytí. 

 

      Io son luce del cielo unica e trina, 

 principio e fine di ciascuna cosa: 

 deh, qual men fu, né fia nulla, vicina? 

      E sì  son vera luce e graziosa 

 che chi mi segue non andrà giammai 

 errando in parte trista o tenebrosa […]91 

 

[Já jsem to světlo z nebes, jediné a trojí, / začátek a konec každé věci: / kdyby mě nebylo, 

nebude nic / Ano, jsem světlo pravdivé a milostivé / kdo mě následuje nesejde nikdy / a 

nezatoulá se do míst smutných či temných…] 

 

      O diva luce che in tre persone 

 e una essenza il ciel governi e l’mondo 

 con giusto amore e etterna ragione […]92 

 

[Ó božské světlo, které ve třech osobách / a jedné podstatě  rozumem nebi i světu vládneš / 

spravedlivou láskou a věčným…] 

 

 Ve svém důmyslném alegorickém plánu nezapomíná Boccaccio na základní prvky 

bukolické poezie, která vychází z lidových oslav zasvěcených řecké bohyni Artemidě. Tím je 

například soupeření dvou pastýřů, kteří střídavě přednášejí svou píseň. Tento dialog vedou v 

Commedii pastýři Alcesto a Achaten. Důvodem jejich sporu je hádka o tom, je-li lepší pastva 

na horách či v údolí. Alegoricky je zde sveden souboj mezi ctností a neřestí. 

 Alcesto upřednostňuje pastvu na horách, ačkoliv jsou ovce donuceny zdolávat řadu 

překážek. Vynaložené úsilí je však činí silnější a zdravější. Mají lepší mléko a více si váží 

dosažené potravy. Achaten zase raději pase své ovce v údolí, kde je dostatek potravy a zábavy. 

Lenost a špatná morálka jsou pak neřestmi, které z tohoto přístupu k životu mohou vyplývat. 

 
91 BOCCACCIO, Giovanni. Commedia delle ninfe fiorentine. A cura di Vittore Branca. Milano: 
Mondadori, 1964, s. 150. Dostupné na: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf. 
92 BOCCACCIO, Giovanni. Commedia delle ninfe fiorentine. A cura di Vittore Branca. Milano: 
Mondadori, 1964, s. 156. Dostupné na: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf. 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf
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 Dalším alegorizujícím prvkem příběhu je láska. Nešťastně provdané nymfy, které touží 

po lásce, se zamilují do mladíků oplývajícími neřestmi. Vlivem své lásky a mravních ideálů 

mladíky napraví a zachrání od zatracení. Opět tak dochází k alegorickému vítězství ctností nad 

neřestmi. Sedm nymf, které vypráví své příběhy, jsou personifikací sedmi ctností. Čtyři z nich 

již sumarizoval Platon a patří k nim spravedlnost, statečnost, mírnost a moudrost. Teologická 

nauka později doplnila jejich seznam o další tři, jimiž jsou víra, naděje a láska. Milenci naopak 

představují sedm neřestí: pošetilost, pýchu, nemravnost, netečnost, chladnost, zoufalství a 

divokost. 

 Značnou pozornost věnuje Boccaccio také topu krásy a ušlechtilosti. Velmi 

rafinovaným způsobem dotváří celkový obraz mravního poselství a čistoty duše popisem 

tělesné krásy. Zde je ukázka zpěvu pastýře Ameta, který je zamilován do krásné nymfy Lii. 

Příslibem darů jí také dává najevo svou oddanost. 

 

      Tu se’ lucente e chiara più che ’l vetro, 

 e assa’ dolce più  ch’ uva matura 

 nel cor ti sento, ov’ io sempre t’ impetro; 

      e si come la palma inver l’ altura 

 si stende, cosi tu, vie più vezzosa 

 che ’l giovinetto agnello nella pastura […] 

 

      Vienne: io serbo a te giocondo dono, 

 ché io ho colti fiori in abondanza, 

 agli occhi bei, d’ odor soave e buono.93 

 

 [Jsi jasnější a čiřejší než sklo / a sladší nežli sladký hrozen vína; / mé srdce tebou provždy 

prosáklo. / Jsi štíhlejší než palma, jež se vzpíná / až k samým oblakům, jsi něžnější / než 

kůzlátko, jež skáče na pastvinách. / Pojď, ať ti mohu k nohám složit hned / darem ty pestré 

květy ze zahrady, / tak vonící, tak krásné na pohled.] 94 

 

 

 

 

 
93 BOCCACCIO, Giovanni. Commedia delle ninfe fiorentine. A cura di Vittore Branca. Milano: 
Mondadori, 1964, s. 20-21. Dostupné na: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf. 
94 De SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Praha: SNKL, 1959, s. 197. 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf
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Ženské kráse věnuje Boccaccio často až detailní pozornost.  

 

 […] e coronata di verdissima dell’era, levata dal suo caro olmo, sotto quella, ampia, 

 piana  e candida fronte mostrare; e, sanza alcuna ruga aperta, si palesava; alla qual

 sottilissime ciglia, in forma d’ arco, non molto disgiunte, di colore stigio, sottostare 

 discerne; le quali, non nascosi né palesi soperchio, due, non occhi, ma divine luci più 

 tosto, guardano con convenevole altezza sollecite.95 

 

[…a korunovaná sytě zeleným břečťanem, sejmutého z jejího drahého jilmu, pod kterým bylo 

vidět široké, rovné a běloskvoucí čelo; a, bez jakékoliv viditelné vady, se ukazovala; její 

tenounká obočí, ve tvaru luku, ne příliš od sebe, temné barvy, a pod nimi bylo jasně vidět; ty 

nechráněné očividně nadměrné, dvě, ne oči, ale spíše božská světla, dívající se starostlivě s 

patřičným odstupem] 

 

 Domovem je v Commedii nymfám kraj Fiesole, nazýván v nejstarších dobách Coritus. 

Je opakem Etrurie, kterou již obývali „nobili popoli“. Vše se zde odehrává ještě před příchodem 

krále Atalanty, který tento kraj obydlel. Tímto historickým zařazením spojuje Commedii se 

svým druhým pastorálním dílem  Ninfale fiesolano. 

 

 In Italia […] 

 […] si leva fruttuoso monte, già dagli antichi Corito nominato, avanti che Atalante, 

 primo  di quello abitatore, su vi salisse.96 

 

[V Itálii… 

…se zvedá plodná hora, zvaná již od dob pradávných Coritus, dříve než Atalante, první ze 

zdejších obyvatel, vystoupal sem nahoru.] 

 

 Zpěvem pastýře Alcesta, který pochází z řecké Arkádie, vnáší Boccaccio do veršů krásu 

tohoto bájného kraje, kterému vládli bohové a nymfy tak, jak ji viděl ve svých verších už 

Vergilius. Spojením vzpomínek na rodnou Arkádii, která odkazuje na pastýřskou mytologii, a 

alegorickým soubojem ctnosti a neřesti, je dovršen literární efekt těchto veršů. 

 
95 BOCCACCIO, Giovanni. Commedia delle ninfe fiorentine. A cura di Vittore Branca. Milano: 
Mondadori, 1964, s. 24. Dostupné na: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf. 
96 BOCCACCIO, Giovanni. Commedia delle ninfe fiorentine. A cura di Vittore Branca. Milano: 
Mondadori, 1964, s. 6. Dostupné na: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t32.pdf. 
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 Chvíle čekání na milovanou nymfu si pastýř Ameto krátí odpočinkem ve stínu v trávě. 

Na místě, které je pro něj v tu chvíli oním „líbezným místem k zahálce“. 

 

 […]e nella calda ora, i prati freschi, fra l’alte erbe e fra colorati fiori, sotto le  

 graziose ombre de’giovani alberi, allato a’chiari rivi prendono piacevoli riposi.97 

 

[…a v horku, na svěží louce, mezi vysokými bylinami a barevnými květy, ve stínu mladých 

stromů, obklopeni průzračnými potůčky podlehli příjemnému odpočinku.] 

 

3.2.3 Ninfale fiesolano 

 

 Dějištěm příběhu jsou Fiesolské vrchy v blízkosti Florencie. Kraj, kterým protékají 

potoky Mensola, Affrico a Mugnone, jména figurující v příběhu tohoto díla. Město Fiesole bylo 

původní etruské osídlení a později vyhledávané letovisko bohatých Florenťanů, kteří si zde 

stavěli venkovská sídla. V jednom z nich pobýval také Boccaccio a jeho zázemí bylo útočištěm 

vypravěčům Dekameronu, kteří sem uprchli z Florencie před morem.98 

 Pastýřský epos Ninfale fiesolano patří mezi nejpatriotičtější díla Boccaccia. V pasážích 

popisujících založení Fiesole bájným králem Atalantem, jeho zničení Římany, jakož i založení 

Florencie, její zničení roku 450 gótským králem Attilou (v díle omylem pojmenovaném 

Totilou) a její opětovné zbudování Karlem Velikým, vychází Boccaccio z kroniky Giovanniho 

Villaniho, který se v její 1. knize věnuje legendám o založení Florencie. 

 

 V tu část Evropy tehdy zavítal  

 král Atalante s množstvím lidu svého; 

 až do Toskánska dorazil, jak psal  

 v kronice písař o všech činech jeho […] 

 

 Atalant právě zde dal zbudovat  

 město, jež pak Fiesole nazývali […] 

 

 Když Fiesole poprvé zpustošili  

 
97 Tamtéž, s. 18. 
98 BOCCACCIO, Giovanni. Fiesolské nymfy. Přel. Olga Hostovská. Praha: Odeon, 1984, Geografické 
poznámky, s. 205. 
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 Římané a kraj pln byl hrůz a běd […] 

 

 S přáním nechat Fiesole rozkotané  

 Florencii Římané založili […] 

 

 Tak Florencie rostla v plné kráse […] 

 

 Pohroma však přišla v křesťanském čase:  

 strašný Totila vpádem rozkotal  […] 

 

 a když král Karel s vojskem procházel  

 vítězně naším krajem, znovu dal  

 zbudovat město  Florencie vstala […]99 

 

 Z ukázky je čitelné, že ve srovnání s Vergiliovým popisem historických událostí, jakými 

jsou například války či zabírání pozemků, mají historické pasáže Ninfale zcela jinou funkci. 

Báje o původu města byla velmi oblíbenou látkou a Boccaccio se při jejím začlenění do příběhu 

snažil vyhovět vkusu doby. 

 Ústředním tématem je však v Ninfale láska. Lépe řečeno vášeň a touha po lásce, která 

se stává proviněním, jehož důsledkem je krutý trest. Souboj bohyně lovu a panenství Diany 

(řecká Artemis) s bohyní lásky a krásy Venuše (řecká Afrodite) je veden prostřednictvím lásky 

pastýře Africa k nymfě Mensole zasvěcené bohyni Dianě. Opakuje se tak příběh jeho praotce, 

který byl za svou lásku k nymfě probodnut šípem a proměněn v říčku, která po něm nese jméno 

Mugnon. Alegorický obraz boje vášně a touhy s proviněním a trestem přináší morální poselství 

věrné lásky v manželství a jejího naplnění příchodem potomků. V manželství se nakonec 

ocitnou všechny nymfy, které nestihly utéci, když je král Atalante provdá za své muže. 

Nastolení nového řádu a konec barbarství je oslavou vítězství křesťanství. 

 

3.2.4 Erotika jako forma lásky 

 

 Láska je ústředním tématem pro obě Boccacciova pastorální díla. V každém z nich však 

s láskou zachází jinak. Vedle důsledně rozvrženého alegorického plánu Commedie je Ninfale 

fiesolano příběhem lásky, který končí tragicky, ale přináší morální odkaz. V obou případech je 

 
99 Tamtéž, s. 188-199. 
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láska spojena s postavami nymf. Ty však nejsou u Boccaccia dcerami bohů, ale lidské bytosti 

„z masa a kostí“. Panny, které rodiče nabídli bohyni lovu, aby se staly členkami její družiny.  

 

 Mnohé panny jí nabídnuty byly  

 rodiči; s vírou, že tak dobře činí,  

 jakožto dík jí dcery zaslíbili,  

 či jako dar za její dobrodiní.100 

 

 Diana pak své nymfy střežila a jakékoli provinění související s láskou k někomu jinému 

než k ní trestala smrtí. Bez ohledu na to, jestli by byly svedeny lstí nebo silou. 

 

 „A kdyby se snad zjevil blíž či v dáli, 

 jak nepříteli prchněte mu v mžiku,  

 aby vás lest či síla nezlákaly; 

 neboť ta, jež jím bude zneuctěna, 

 mou rukou zhyne, navždy zavržena.“101 

 

 Do života fiesolských nymf zasáhne bohyně Venuše, která se zjeví pastýři Africovi, aby 

jej podpořila v jeho lásce k nymfě Mensole. Dodává mu odvahy, aby se nebál bohyně Diany a 

přislibuje mu pomoc. Láskou ztrápený pastýř se vydává každý den do hor hledat svou 

vyvolenou, ale bez úspěchu. Africův otec jej varuje před touto láskou a vypráví mu příběh, jak 

jeho děd Mugnon byl Dianou kvůli lásce k nymfě Cialle proměněn ve stejnojmennou řeku. V 

obou případech se jednalo o lásku, kterou si pastýři vzali násilím. 

 

 Mugnon jásal – nešťastník pošetilý – 

 že dostihl ji, když div neomdlela […] 

 

 Násilí užil, užil hrubé síly,  

zneuctil nymfu, tělo slabé bylo […] 

 

Diana, stojíc na protější stráni,  

spatřila vás při slastném milování […] 

 
100 BOCCACCIO, Giovanni. Fiesolské nymfy. Přel. Olga Hostovská. Praha: Odeon, 1984, s. 10. 
101 Tamtéž, s. 15. 
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Napnula luk a v srdci hněvu žár,  

zamířila na milenecký pár.102 

 

Násilím získal také Africo svojí Mensolu. 

 

 Mensola ale vůbec nevnímala […] 

 zmítala se a slzy prolévala 

 co v zoufalství jí z očí vyprýštily […] 

 

 Nadarmo se však bránila, neb panic  

 ji svírá a nepustí za nic.103 

 

 Motivy a obrazy v příběhu Fiesolských nymf očividně vycházejí z Ovidiových Proměn. 

Útěk nymfy Mensoly před pastýřem Africem připomíná útěk Dafné před Apollónem či Syrinx 

před Pánem.  

Když se Africovi ve snu zjeví Venuše a poradí mu, aby se v převleku dívky vmísil do skupiny 

nymf, připomene nám Boccaccio příběh Apollónova soka Leukippa či boha Jupitera, který 

násilím získal nymfu Kallistó. 

 

 Ona mu odporuje, jak ženské jí postačí síly.  

 (Kéž bys to viděla, Iuno, oč mírnější potom bys byla!) 

 Ona sic bojuje sním, leč koho pak přemůže dívka?104 

 

 Odkazů na Ovidiovy Proměny je v příběhu skutečně mnoho. Nymfy koupající se nahé, 

jejich běsnění a útěk při zjištění, že je mezi nimi pastýř či Apollónova touha po manželství. 

 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 

 
102 Tamtéž, s. 43-44. 
103 Tamtéž, s. 107. 
104 OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Juppiter a Kallistó, s. 69. 
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panovníků k dívkám a chlapcům, jakož i milostné příběhy bohů, jim stály v cestě.105 

Připomeňme jen příběh krásné Heleny, lásku Apollóna k Hyakinthovi, synovi spartského 

krále106 či Hadriána a jeho milence Antinoose.107 Středověká literatura tento motiv 

napodobovala a erotika se stala oblíbeným a často zpracovávaným tématem, jehož odlesk je 

patrný už v písních provensálských trubadúrů a hrdinských eposů bretaňských. Mezi známé 

příklady patří první část alegorického Románu o růži z počátku 13. století a jeho italská verze 

Il fiore, která je Gianfrancem Continim připisovaná Dantemu.108 Velice živé erotické scény 

nalézáme rovněž ve verších Fiesolských nymf. 

 

 „Jestli se všechny svléknou, ztratím klid,  

 nebudu dále moci touhu skrýt. “ 

 

 Urputným bojem, jenž tu vzplál a vzklíčil,  

 vzbudil se ten, co dosud v klidu spal,  

 teď výhružně a hrdinně se vztyčil,  

 pak zuřivě si razil cestu dál […]109 

 

 Kontrast mezi duchovním a pozemským vnímáním lásky je u Boccaccia velice zřetelný. 

Spletitost mytologických příběhů přináší různá propojení s křesťanskými ideály. A tak je třeba 

vidět za Apollónovou touhou získat nymfu Dafné také jeho přání pojmout ji za manželku a za 

násilím získanou Mensolou také Africovu touhu po manželství. 

  

  […] Což by mohl snad 

 být šťastnější a bohatší kdo jiný 

 než já, kdyby se ženou mohla stát 

 mi tato dívka? […]110 

 

 
105 CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 
Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998, Kapitola 6, §3-6. 
106 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. Přel. Jiří Hanuš. Praha: Odeon, 1982, s. 78. 
107 GRANT, Michael. Gli imperatori romani. Řím: Newton Compton editori, 2017, s. 110-111. 
108 GIOANOLA, Elio. La letteratura italiana, Tomo I. Milano: Jaca Book, 2016, s. 27. 
109 BOCCACCIO, Giovanni. Fiesolské nymfy. Přel. Olga Hostovská. Praha: Odeon, 1984, s. 105-107. 
110 Tamtéž, s. 18 
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 Jeho syn Pruneo, který byl plodem násilné lásky, je Boccacciem napojen na legendu o 

vzniku Florencie a nastolení nového životního řádu. Vítězství lásky, která přináší uspokojení v 

manželství a společné štěstí, je tak dovršeno. 

 

 Již bylo mu přes pětadvacet let, 

 když Atalante za ženu mu dal 

 Tironeu – dívčinu jako květ.111 

 

 Ani v tomto díle nezapomíná Boccaccio na topoi krásy a líbezného místa. Popisu ženské 

krásy a krajiny nevěnuje rozsáhlé plochy veršů, ale systematicky jej využívá k vykreslení 

představy o vzhledu dívky či bohyně a přírodního rázu Fiesolských kopců.  

 

 urostlá byla, vhodně štíhlá v pase 

 k své postavě a oči v bledé tváři 

 zářily jako hvězdy v nočním čase […] 

 

 Vlas kadeřavý zlatý nebyl sice, 

 však plavý odstín slušel mu tím více.112 

 

 Bylo to zjara, v láskyplném máji, 

 kdy skvostný pažit květy pestře bují 

 a všude plno slavíků je v kraji […] 

 

 Kol pramene, kde vlahý vánek vane, 

 na svěží trávě plné pestrých květů, 

 tam na úpatí hory Cécer zvané […]113 

 

 Tak jako ve svých novelách rozvíjí Boccaccio také ve svých pastorálních skladbách 

psychologii postav. Trápení Africa, úzkost rodičů, strach Mensoly či nenávist Diany jsou 

popisovány s velikou pečlivostí. 

 

 

 
111 Tamtéž, s. 193. 
112 Tamtéž, s. 11. 
113 Tamtéž, s. 14. 
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 Zdá se mi, jak bych uvnitř spalován  

 byl ohněm lásky, žárem, v kterém mizí  

 plíce i srdce, hořím ze všech stran […] 

 

 ó Mensolo, a nevíš, jak to bolí, 

 že nedodržíš slib, jenž vším mi byl […] 

 

 „Můj synáčku, radosti žití mého, 

  proboha prosím, hleď se uchránit  

 těch plachých laní, uvaruj se zlého “ […] 

 

 „Ach,  běda mi, já přenešťastná víla,“ 

 na Africa zírajíc zasténala, 

 „nešťastnice, proč jsem se narodila, 

 proč jsem žila?“ – v slzách se rozplývala. 

 

Trápení Mensoly je umocněno také vzpomínkou na nymfu Kalistó, která byla zneuctěna 

samotným Diem. Za trest byla Artemidou vyhnána z družiny a  proměněna v medvědici. 

 

 Ó Kalisto, jak tvůj můj osud jest, 

 ty jako já jsi nymfou kdysi byla 

 hněv Diany však přisoudil ti trest […]114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Tamtéž, výběr veršů, s. 64., 155., 40., 113., 145. 
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4. Humanismus a Medicejský dvůr 

 

 Zásadní změny společnosti 15. století ve způsobu myšlení a vnímání světa 

předznamenává již dílo Petrarcy a Boccaccia. Myšlenka znovuoživení (renesance) starověké 

látky jako kánonu pro novodobý svět, která přinesla nové možnosti již umělcům 14. století, 

byla hybnou silou pro nastávající období. 

 Nástup humanismu byl pozvolný a znamenal pomyslné hranice mezi obdobím 

středověku a novověku. Období, v němž se myšlení člověka opírá o novou představu lidského 

bytí a jeho hodnot. Bylo protikladem ke středověkému respektu k teologii a filozofickému 

myšlení scholastiky, které nabízelo vysvětlení v podobě dogmat a vidělo lidský svět jako něco 

nebezpečného, co je v rozporu s božskou dokonalostí. Proti „božskému (divinus)“ je stavěno 

„lidské (humanus)“. Odtud pak vychází termín humanismus, který však souhrnně označil tuto 

epochu až v 18. století.  

 Kolébkou humanismu byla Itálie a za jeho zakladatele je právem považován Francesco 

Petrarca, který svým zájmem o antickou literaturu a filozofii položil základy moderní filologie 

a tím také základy nového přístupu k práci s textem a objevování jeho pravého odkazu.  

 Humanismus byl epochou s extrémním zájmem o antickou literaturu. S oblibou byly 

navštěvovány klášterní knihovny a soukromé sbírky za účelem objevování starověkých textů. 

Bylo objeveno velké množství římských a řeckých rukopisů, které zasáhly neobyčejně silně 

další vývoj umění a literatury nejen na italském území. Objevení dvanácti Plautových komedií 

roku 1429 umocnilo touhu předvádět antické divadelní texty, které byly dříve pouze čteny nebo 

užívány jako rétorická cvičení, také scénicky. Postupně se tak zrodilo renesanční divadlo, které 

bylo jakousi rekonstrukcí řeckého divadla stojícího na pilířích tragédie, komedie a nového 

mytologicko-pastýřského žánru pastorály. Ta zastoupila satyrskou hru starověkého Řecka, o 

níž se až na několik málo úryvků nedochovalo mnoho zpráv. V tomto směru měl ohromný vliv 

také objev díla římského architekta a teoretika Marca Vitruvia Pollia roku 1415 v klášteře St. 

Gallen jménem De architectura. Deset knih, které pojednávaly o stavbách starověku, mimo jiné 

také o divadle, přispěly k jeho rekonstrukci a rozvoji scénografie. 

 Tato lačnost po starověkých textech s sebou přinesla nutnost znalosti řečtiny. Petrarca i 

Boccaccio si uvědomovali tuto potřebu, a přestože sami tento jazyk nikdy neovládli, snažili se 

alespoň o to, aby byla zahájena jeho výuka. Boccaccio se jako první pokusil o překlad 

Homérovy Íliady a Odysseie s pomocí jistého Řeka z Kalábrie, Leonzia Pilata, který však 
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nedopadl nejlépe.115 Jejich inspirace starověkým světem však nadchla celou generaci 

vzdělaných lidí v jejich okolí, a tak není divu, že to byla právě Florencie, kde se koncem 14. 

století pozvolna rozvíjelo zaujetí starověkou literaturou. Nadšenců bylo mnoho a v každém 

případě si uvědomovali, že jsou novým živlem své doby. Přinášeli tradici starověku, v níž 

hledali řešení veškerých problémů.116 Byli to právě oni, kdo se lačně vrhali do objevování 

starověkých textů, které s různou úspěšností studovali a interpretovali. Jejich snaha však 

mnohdy vedla jen k pouhému citování, než aby nabízela řešení. 

 Vítězství Cosima de’ Medici, kterému se roku 1434 podařilo po návratu z vyhnanství 

převzít moc nad Florencií, znamenalo také vítězství humanismu. Do té doby byla Florencie v 

rukou rodiny Albizziů. Hlava rodiny Rinadlo Albizzi, téměř bigotně odsuzoval antickou kulturu 

a vnímal ji jako nepřátelské náboženství.117 Cosimo, který se narodil roku 1389, byl už jako 

kluk oslněn sběratelskou činností tehdejších humanistů a jejich zájmem o starověký svět. 

Zejména osobností Niccoly Niccoliho, syna bohatého florentského vlnaře, kterému se podařilo 

za svého života nashromáždit na osm set knih, což byla tehdy široko daleko největší knihovna, 

a pro kterého bylo objevování antického světa přímo smyslem života.118 Později mu Medicejští 

otevřeli k těmto účelům své pokladny na jakoukoli částku. Po jeho smrti tak přešla jeho 

knihovna pod patronaci Medicejských, kteří část věnovali klášteru San Marco a část si 

ponechali jako základ pro svojí knihovnu, kterou systematicky rozšiřovali a zpřístupnili učené 

veřejnosti. 

 Cosimo de’ Medici byl velkým příznivcem vzdělanosti a umění. Upevnil kroužek 

humanistů, mezi které patřili zejména jeho nejbližší přátelé v čele s Niccolou Niccolim, s nimiž 

mohl dál odhalovat krásy antické kultury a filosofie. Zasloužil se také o to, aby se na univerzitě 

v Boloni vyučovala filosofie, rétorika a básnictví. Obory, jež byly humanistům nejcennější.119 

Když povolal do Florencie učitele řečtiny Ioannise Argyropoula, stalo se z Florencie rázem 

centrum, v němž se soustřeďovala řecká učenost.120 Ostatní města jako Padova, Řím, Benátky 

či Bologna měla jen dočasně placené učitele řečtiny.121 Po pádu Konstantinopole a rozpadu 

Byzantské říše přicházeli do Florencie další byzantští učitelé, kteří začali vyučovat klasickou 

 
115 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 142. 
116 Tamtéž, s. 149. 
117 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Přel. Alena Hartmannová. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 37. 
118 Tamtéž, s. 38. 
119 Tamtéž, s. 39. 
120 MACHIAVELLI, Niccolò. Florentské letopisy. Přel. Štěpán Andreas. Praha: Odeon, 1975, s. 341. 
121 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 147. 
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řečtinu a řeckou literaturu. Cosimo rád naslouchal jejich přednáškám a jevil neobyčejný zájem 

o studium antických dějin a filosofie. Velice pečlivě studoval Platóna a brzy dostal nápad 

založit ve Florencii akademii pro studium jeho díla. Pro tento plán se rozhodl oslovit syna 

jednoho ze svých lékařů, Marsilia Ficina.122 

 Studium humanistických ideálů bylo spojeno především s prostředím mimo univerzity, 

pro které byla i nadále vzorem scholastická tradice a učení Tomáše Akivinského. Jeho stěžejní 

dílo Summa theologicae reprezentuje středověké pojetí teologie často se opírající o filosofické 

názory Aristotela, který byl  pro humanisty v pozadí Platóna. 

 Cosimo nabídl Ficinimu vilu Montevecchia poblíž jeho venkovského sídla v Careggi, 

aby se, jak hovoří Machiavelli, „Ficino mohl nerušeněji věnovat studiu věd a aby se s ním 

Cosimo mohl snáze stýkat.“123 Došlo tak roku 1462 k založení jedné z nejvýznamnějších 

novodobých akademií na území Itálie, Accademia Platonica, která byla spíše společenstvím 

přátel nežli školou. Ficino postupně přeložil celé Platónovo dílo do latiny a sepsal jeho 

životopis. V Platónovi viděl filosofa humanismu tak, jako středověk viděl v Aristotelovi pilíř 

scholastiky.124 Svým studiem se snažil o smír křesťanství s platonismem a touto filosofií 

hluboce ovlivnil i jiné evropské země. Ve svém díle Theologia platonica rozebírá rozdílné 

vnímání světa dle Aristotela, který vnímá člověka jako nerozlučné spojení látky (těla) a formy 

(duše), a Platóna, který tvrdí, že osud duše je nezávislý na osudu těla.125 Myšlenky platonismu 

spojovaly Marsilia Ficina s dalším velkým filosofem této doby a tím byl hrabě Pico della 

Mirandola. Pico ovládal vedle řečtiny a latiny také hebrejštinu a arabštinu, což mu umožňovalo 

hlubší a celistvější pohled na různé filosofické otázky. Bránil vědu a pravdu každé epochy proti 

jednostrannému výkladu starověku, neboť věřil, že každá kultura a každé učení má ducha, jehož 

odkaz je potřeba uchránit.126 Jeho konzultace později často vyhledával i Lorenzo de’ Medici. 

 

4.1 Umění na renesančních dvorech Itálie 

 

 Když dostal roku 1395 císařský vikář Gian Galeazzo Visconti od císaře Václava IV. 

titul vévody, náležela mezi jeho državy téměř celá oblast severní Itálie. Snaha sjednotit území 

 
122 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Přel. Alena Hartmannová. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 62. 
123 MACHIAVELLI, Niccolò. Florentské letopisy. Přel. Štěpán Andreas. Praha: Odeon, 1975, s. 342. 
124 ROSA, Alberto Asor. Breve storia della letteratura italiana I. Torino: Einaudi, 2013, s. 150. 
125 GROH, Vladimír. Řečtí filosofové a mystici II. Praha: SPAK, 1947. 
126 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 147. 
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ovládané rodinou Visconti a vytvořit tak jednotný stát na severu Itálie byla ukončena roku 1402 

jeho úmrtím. Území severní a střední Itálie tak zůstalo i nadále mocensky a politicky 

roztříštěno. 

 Celé období humanismu a renesance bylo jakýmsi fenoménem v dějinách evropské 

kultury odrážející vzájemnou podporu moci a umění.127 Z hlavních měst jednotlivých 

mocenských území vyrostla kulturní centra, na jejichž dvorech se centralizovala politická moc 

a umělecké ambice. Touha po prvenství a prestiži vedla k neustálým bojům, ale i k nebývalému 

rozvoji umění. Pozadí mnoha uměleckých děl nabízí historický pohled na různé politické 

události. Sdělení, které bylo do uměleckých děl kódováno, je však pro dnešního pozorovatele 

mnohdy obtížné dešifrovat. 

 Snaha vytvořit ze šlechtických dvorů kulturní centra s sebou přinesla novou 

společensko-politickou funkci mecenáše. Jedním z nejštědřejších byl sicilský král Alfons 

Aragonský, který  si roku 1442 podmanil také Neapolské království a převzal moc z rukou 

Anjouovců. 

 S příchodem aragonské dynastie do Neapole byl zpečetěn osud středověku. Neapol se 

stala sídelním městem a centrem renesanční kultury a humanismu obou království. Alfonso I. 

vstoupil do dějin jako „il Magnanimo“ (neboli šlechetný) a jeho panovnické úsilí podporovat 

rozvoj vzdělání a kultury by se dalo přirovnat k Lorenzovi de’ Medici „il Magnifico“ (neboli 

velkolepý) ve Florencii. Náklady, které vydal za pobyt různých humanistů, se mnohdy 

vyšplhaly ke 20 000 zlatých ročně a jeho nejoblíbenějším místem byla údajně knihovna v 

neapolském zámku.128 Alfonsem I. byla také založena významná Accademia Alfonsina později 

přejmenovaná na Pontaniana, jejímž presidentem byl v období 1526 až 1532 také Jacopo 

Sannazaro. 

 Významným šlechtickým dvorem, jehož legitimita visela poněkud na vlásku, byl 

milánský dvůr Sforzů. Jelikož byl vévoda Visconti bez legitimního potomka a jeho jediným 

dědicem byla jeho nemanželská dcera Bianca, svolil roku 1441 k sňatku s velitelem jeho 

armády Francescem Sforzou, který byl rovněž levoboček. Navzdory vojenskému původu byli 

Sforzové učení a dbali na dobré vzdělání svých potomků. Nastávající období jejich vlády bylo 

v Miláně obdobím rozkvětu vzdělanosti a kultury. 129 

 
127 GIOANOLA, Elio. La letteratura italiana I. Milano: Jaca Book, 2016, s. 130. 
128 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 164. 
129 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Přel. Alena Hartmannová. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 76. 
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 Ani Esténský dvůr ve Ferraře nezůstal stranou. Roku 1450 získal Esténský rod vévodský 

titul a z Ferrarského vévodství se stalo kulturní centrum. Připomeňme alespoň přítomnost 

básníků jakými byli Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto a Torquato Tasso. Tradice 

rytířského románu rozvíjena těmito literáty vstoupila neopakovatelným způsobem do literární 

historie. 

 Nebyli to však jen feudálové, kdo podporoval na svých dvorech umělce a humanisty. 

Také papežský dvůr nezůstával ani o krok pozadu. Roku 1464 byla se souhlasem papeže 

založena třetí významná akademie humanistické epochy nazvaná po svém zakladateli Laetu 

Pomponiovi Accademia Pomponiana. Jedním z nejvýznamnějších papežů renesance, který 

všestranně podporoval humanisty, byl papež Lev X. z rodu Medicejských, který byl uveden do 

úřadu až v roce 1513. Druhorozený syn Lorenza de’ Medici nezapřel svojí výchovu a s jeho 

podněty souviselo takřka vše, co ovlivnilo v následujících letech Evropu.130 

 

4.2 Lorenzo de’ Medici 

 

 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. 

 Lorenzo vyrostl v humanistickém prostředí, obklopen uměleckými sbírkami svého děda 

Cosima, které za svého života systematicky rozšiřoval. Byl vyučován předními humanisty 

medicejského dvora, mimo jiné Marsiliem Ficinem či Ioannisem Argyropoulem, a jeho zájem 

o starověkou kulturu a filozofii neupadal ani s přibývajícími léty. Studium Platóna a diskuse  o 

tématech lidského poslání vyplňovaly často jeho volný čas. 

 Smrt otce Piera zastihla Lorenza ve velmi raném věku. Jeho matka Lucrezia 

Tornabuoni, která stála za výběrem jeho manželky Clarice Orsini, dívky z mocného římského 

rodu, mu byla až do své smrti silnou oporou také ve vládních záležitostech. Lorenzovi bylo 

teprve devatenáct let, když se jeho rodiče rozhodli pro tento sňatek. Lucrezia jela osobně do 

Říma, aby si nevěstu prohlédla. Ve svém dopise o ní píše, že se „zdá být pěkná, plavovlasá a 

 
130 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 163. 
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urostlá. S tváří kulatou, ale docela přitažlivou.“131 Lorenzo si uvědomoval důležitost tohoto 

sňatku a v zastoupení byl s Clarice v Římě oddán. Jako manžel rozhodně nebyl věrný, což se 

tehdy ani od muže neočekávalo, ale přes veškerou touhu po ženách, nikdy neohrozil čest rodiny 

a ke své ženě choval velkou úctou. Konflikt mezi Clarice a Angelem Polizianem, který musel 

kvůli narůstající neshodě opustit medicejský dvůr, byl jediným sporem manželů. 

 Od mládí Lorenzo miloval vedle studia Platóna a hraní na lyru také hon a sokolnictví. 

S družinou svých přátel zvanou „brigata“ jezdil po okolí a navštěvoval medicejské vily. Tam 

si užívali bezstarostného mládí a oddávali se milostnému životu a legráckám. Hlavní náplní dne 

byla zábava a zahálka, během které vznikala celá řada veršů komicko-realistické poezie. 

Podobné skupiny mladých mužů nebyly v Itálii 15. století ničím neobvyklým. Oproti dřívějším 

staletím, kdy byla hlavní funkce takovéto brigaty organizace městských oslav, se nyní stala 

pouze módní záležitostí. Čím se však lišila medicejská brigata od ostatních bylo spojení zábavy 

a poezie.132 

 Počátek vlády Lorenza de’Medici byl v duchu mnoha oslav. Florencie žila slavnostmi 

a turnaji zvanými „giostra“. Jeden z velkolepých se konal roku 1469 na počest svatby Lorenza 

a Clarice. Souboj zvěčnil Luigi Pulci, svého času vůdčí osobnost medicejské brigaty, ve svém 

díle La Giostra di Lorenzo de’Medici. Druhým ještě honosnějším byl turnaj roku 1475 na počest 

Lorenzova bratra Giuliana. Klání předsedala opět jako „královna turnaje“ Lucrezia Donati, 

platonická láska Lorenza, a na trůn krásy usedla Simonetta Vespucci, do které byl zamilován 

Giuliano. Tentokrát se giostra stala inspirací pro dílo jiného člena brigaty. Byl jim Angelo 

Poliziano, významný humanista a básník medicejského dvora, který vítězství Lorenzova bratra 

zvěčnil v díle Stanze della Giostra di Giuliano de’ Medici.  

 Šťastné mládí obou bratrů bylo krutě přerušeno spiknutím rodiny Pazziů roku 1478, do 

kterého byl zainteresován také samotný papež Sixtus IV. a během něhož byl Lorenzův bratr 

Giuliano zavražděn. Výsledkem bylo nelítostné odsouzení všech viníku spiknutí k smrti a 

naprostá změna Lorenzova přístupu k životu. Navždy opustil svět her a zábavy medicejské 

brigaty a věnoval se více vážnějším tématům života. 

 Lorenzo byl velice schopný politik a svým jednáním s okolními státy zajistil Florencii 

dlouhotrvající mír, který skončil až s jeho smrtí roku 1492. Významným literárním produktem 

této mírové aktivity je dar synovi neapolského krále zvaného Ferrante a vnukovi prvního 

neapolské krále Alfonsa I. Racconta aragonese. Sbírka, kterou pravděpodobně sestavil 

 
131 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Přel. Alena Hartmannová. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 113. 
132 ŽÁČKOVÁ, Magdalena. Svět italské komicko-realistické poezie. Praha: Trivium, 2018, s. 114-115. 
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Poliziano, obsahuje poezii toskánských básníků od nejstarších a demonstruje rovnoprávnost 

lidové latiny (volgare) vedle klasické latiny.  

 

4.2.1 Lorenzo mecenáš a básník 

 

 Literární nadání Lorenza de’ Medici se projevilo v poměrně rozsáhlé tvorbě. K jeho 

začátkům patří především komicko-realistické verše inspirované hony a lovy s brigatou, jakož 

i zážitky z oslav a karnevalů. 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. 

 Jeho názor na jazykovou otázku byl ovlivněn především jeho přítelem a učitelem 

Leonem Battistou Albertim. Snaha překonat středověké interpretace latinských a řeckých textů 

vedla začátkem 15. století k tendenci napodobovat antickou kulturu a imitovat díla Vergilia či 

Cicerona v latinském jazyce. Tento postoj často vedl až k pohrdání volgare a dílem Danta či 

Boccaccia. Změna nastala až v druhé polovině století a to velkou zásluhou Albertiho. 

Jeho překlad vlastního traktátu De pictura do volgare, úvod ke spisu Quattro libri della 

famiglia, v němž obhajuje užívání volgare, a v neposlední řadě jeho Grammatichetta přispěly 

k opětovnému přijetí lidové latiny jako plnohodnotné literární řeči zcela rovnocenné klasické 

latině. 

 Roku 1441 vyhlásil Alberti literární soutěž zvanou Certame coronario. Její účastníci 

měli za úkol napsat práci ve volgare na téma přátelství. Vítězná koruna však nebyla nikdy na 

hlavu usazena. Smyslem soutěže bylo především dokázat, že mateřská lidová řeč je vhodná pro 

literaturu stejně jako latina.133 Navzdory své lásce k antickému světu Lorenzo nechtěl nikdy 

psát latinsky. Řeč, kterou mluvil od malička, považoval za krásnou a touto toskánštinou napsal 

veškerá svá díla. 

 Lorenzo nikdy nepřestával podporovat spisovatele a učence svého dvora. Neustále 

rozšiřoval rodinnou knihovnu a financoval pátrání po nových rukopisech. Nově vynalezený 

knihtisk se v Itálii prosazoval jen obtížně. Snadné rozmnožování textů tiskem však nakonec 

zvítězilo nad nákladným opisováním ve škole písařů, iluminátorů a kopistů, kterou Lorenzo 

financoval.134 Významnou osobností na tomto poli působnosti byl benátský editor Aldo 

 
133 ROSA, Alberto Asor. Breve storia della letteratura italiana I. Torino: Einaudi, 2013, Capitolo V. 
134 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Přel. Alena Hartmannová. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 170. 
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Manuzio, který úzce spolupracoval s Pietrem Bembem a který jako první vydal díla 

nejdůležitějších řeckých autorů v originále.135 

 Významně podporoval Lorenzo také malíře a sochaře. Pro ně založil školu, aby se mladí 

adepti vyučili řemeslu a rozšířili vzdělání. Do jejich řad brzy vstoupil také Michalangelo 

Buonarotti, který sem přešel z dílny Domenica Ghirlandia na jeho vlastní doporučení.  

 Mezi nejznámější malíře jeho dvoru je pro současné návštěvníky galerií zajisté jméno 

Sandra Botticelliho. Jeho slavné Jaro či Zrození Venuše nebylo sice objednáno Lorenzem 

de’Medici, nýbrž jeho jmenovcem Lorenzem di Pierfrancescem, ale Medici se vždy velkoryse 

svými doporučeními staral o to, aby Sandro s ostatními umělci ve Florencii měli dostatek práce 

a mohli zvěčňovat svůj talent při rozšiřování uměleckých sbírek. 

 

4.3 Pastorální motivy u Lorenza de’Medici 

 

 Z Lorenzovy literární tvorby uvedeme pouze jeho dvě eklogy, které se vrací k 

pastorálnímu tématu. První z nich je nářkem pastýře Corinta nad nešťastnou láskou k nymfě 

Galetei a nese název Corinto. Druhou je skladba Apollo a Pan, která se vrací k mytologickému 

příběhu boha Pána a bájného pastýře, boha Apollóna. 

 

4.3.1 Corinto 

 

 Hlavním tématem básně Corinto je nešťastná láska. Jméno nymfy Galatei a její příběh 

nás neomylně přivede na stopu Lorenzovy inspirace ve starověku. Tím je Theokritova idyla 

Kyklóps, Vergiliova ekloga Korydon a Ovidiova proměna Galateia a Polyfémos. Nářek obra 

Polyféma či pastýře Korydona je v podstatě pro všechny zmíněné básníky kánonem a jejich 

zpracování se od sebe moc neliší.  

 

 Bělostná Galeteio, proč zhrdáš pořád mou láskou? 

       THEOKRITOS 

 Ó, jak krutý jsi hoch! Což nedbáš o moje písně? 

       VERGILIUS 

 Galateo, ty bělejší jsi, než květy jsou sněžné […] 

 Touhou po tobě hořím a odmítnut ještě víc planu […] 

       OVIDIUS 

 
135 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. Přel. Vladimír Čadský. Praha: Rybka, 
2013, s. 147.  
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       O Galatea, perché tanto in dispetto  

 hai Corinto pastor, che t’ama tanto? 

 perché vuoi tu che muoia il poveretto?136 

     LORENZO de’ MEDICI  

   

[Ó, Galateo, proč tolik v zášti / máš pastýře Corinta, který tě tak miluje? / Proč chceš, aby 

chudák umřel?] 

 

 V závěru se však Lorenzo svým pojetím vzdaluje svým předchůdcům. Zatímco 

Theokritos i Vergilius radí vyčkat na další lásku a netrápit se, Ovidius neustoupí v kruté pomstě. 

 

 Galateu si vyhledáš jinou, a možná i hezčí. […]137 

 Jiný se Alexis najde, když tebou pohrdá tento! […]138 

 Srdce mu zaživa vyrvu a údy mu rozsápu […]139 

 

 Lorenzův pastýř však prochází určitou proměnou v průběhu celé básně. Z nešťastného 

pastýře se stává Corinto, který chce uchvátit výčtem svého bohatství, a záhy se chlubí svou 

silou a krásou, kterou oplývá. V samém závěru, jako by si uvědomil pomíjivost mládí a radí 

užívat  si radosti života dokud je čas. Tato proměna je jednoznačně projevem Lorenzovy 

autentičnosti a plně koresponduje s komickým nádechem jeho poezie. Zejména pak se závěrem 

Canzony di Bacco. 

 

      Vienne l’autunno, e maturi si cogliono 

 i dolci pomi: e, passato il bel tempo, 

 di fior, di frutti e fronde alfin si spogliano. 

      Cogli la rosa, o ninfa, or che è il bel tempo.140 

       Corinto 

[Přijde podzim a zralé plody se sklízejí / sladká jablka: a pryč je ten krásný čas / květin a ovoce, 

i větvě se nakonec obnaží. / Utrhni růži či nymfu teď, dokud je ještě krásně.] 

 
136 De’MEDICI, Lorenzo. Opere, volume I. A cura di Attilio Simioni. Bari: GIUS. LATERZA & FIGLI, 
1913, s. 307. Dostupné na: https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici). 
137  KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Theokritos, idyla Kyklóps, s. 70. 
138 Tamtéž, Vergilius, Ekloga II., s.  206. 
139 OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Galateia a Polyfémos, s. 370. 
140 De’MEDICI, Lorenzo. Opere, volume I. A cura di Attilio Simioni. Bari: GIUS. LATERZA & FIGLI, 
1913, s. 312. Dostupné na: https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici). 

 

https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici)
https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici)
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      Quant’è bella giovinezza, 

 che si fugge tuttavia! 

 Chi vuol esser lieto, sia: 

 di doman non c’è certezza.141 

   Canzona di Bacco 

 

[Jak je krásné zlaté mládí / třebas prchá napořád! / Raduj se, kdo chceš být rád: / Nevíme, kam 

zítřek pádí!]142 

 

 Lorenzovo vzdělání a talent přispěl v této básni ještě k několika motivům, které 

zpracoval zcela originálním způsobem. Je to především atmosféra noci, která je pro milence 

příhodnější a zároveň navozuje smutnou a tesknivou atmosféru. Také výčet jeho bohatství a 

darů, které pro Galateu shromažďuje, nebo popis svého vzhledu a síly, která mu nebrání utkat 

se se samotnou bohyní Dianou s lukem v ruce („Con l’arco in man certar voglio con Diana“)143 

se stává chvástáním, v němž sice zaznívá mnoho typických prvků pastorální poezie, ale vyznívá 

komicky.  

 Strach, aby se nymfa nezahleděla do svého obrazu na hladině vody jako Narcis či 

přirovnání sladkosti medu k cukrové třtině na Sicílii jsou zcela novými prvky, které 

nepopiratelně odráží Lorenzovu vzdělanost a jeho snahu zakomponovat tyto historické detaily 

do svých veršů.  

 Vedle antických vzorů lze rozpoznat také vazbu na středověk. Dantovskou tradici 

vidíme zejména v tercínách, pro které se Lorenzo rozhodl, a v některých motivech, které 

nalezneme také v Božské komedii. Rezonance Petrarcovy lyriky je nejvíce patrná v místech, 

kde pastýřova představa vykresluje odpočívající nymfu ve stínu dubu, kterou zahrnuje láskou 

a zasypává různými květy. Paralela mezi láskou Petrarky k Lauře a Lorenza k Lucrezii je  zde 

velmi čitelná. 

 

 

 

 

 

 
141 De’MEDICI, Lorenzo. Tutte le opere, volume I. A cura di Gigi Cavalli. Milano: Rizzoli, 1958, s. 153. 
142 De’ MEDICI, Lorenzo. Karneval. Přel. Jaroslav Pokorný. Praha: Odeon, 1979, s. 55. 
143 De’MEDICI, Lorenzo. Opere, volume I. A cura di Attilio Simioni. Bari: GIUS. LATERZA & FIGLI, 
1913, s. 311. Dostupné na: https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici). 

https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici)
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4.3.2 Apollo e Pan 

 

V této skladbě se Lorenzo vrací k čistě mytologické látce zápolení bohů Pána a Apollóna 

ve hře na lyru a flétnu. Báseň je rozdělena do tří částí. V první se věnuje topu přírody, v druhé 

zpívá pastýř Apollón o své lásce k nymfě Dafné a ve třetí zpívá bůh Pán o Dafnidově smrti. 

 V celé skladbě je vidět především inspirace v Ovidiových proměnách Apollón a Dafné 

i Syrinx a Pán. Celkovou strukturou připomíná tato nedokončená skladba psaná opět v tercínách 

zápolení dvou pastýřů. 

 Původ nymfy Dafné nás nejprve přenese do Thessalie, kudy protéká řeka Péneios, jejíž 

bůh je otcem nymfy Dafné.  

  

 È un monte in Tessaglia detto Pindo […] 

 

 Penèo è il fiume, e’l paese, che ride 

 d’intorno, è detto Tempe, una pianura,  

 la quale il fiume equamente divide.144 

 

[Je zde hora Thesálie řečená Pindo… / …řeka je Peneo, a krajina, kterou se vine / nazývá se 

Tempe, pláň, /  kterou řeka rovnoměrně rozděluje.] 

 

      V thessalské zemi je údolí Tempé. Je lesnaté stráně  

 lemují ze všech stran. Jím řeka Péneios teče,  

 vytrysklá z úpatí Pindu, a valí své zpěněné vln […]145 

 

 Tímto způsobem bychom mohli pokračovat napříč celou skladbou o jejímž odkazu se 

můžeme pouze dohadovat. Měla-li alegoricky přiblížit Lorenzovu lásku k Lucrezii nebo ne se 

už nikdy nedovíme. Po zpěvu boha Pána byla rázně ukončena. 

 Inspirace Ovidiem je patrná v každé tercíně. Lorenzo důmyslně zapracoval do děje 

veškeré detaily související s životem Apollóna a Pána, které jsou popsány v Proměnách. Jeho 

vlastní umělecký přínos spočívá v této básni především ve vnitřní konstrukci celého příběhu a 

jeho básnickém pojetí. 

 
144 De’MEDICI, Lorenzo. Opere, volume I. A cura di Attilio Simioni. Bari: GIUS. LATERZA & FIGLI, 
1913, s. 313. Dostupné na: https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici). 
145 OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Juppiter a Ió, s. 46. 

https://it.wikisource.org/wiki/Opere_(Lorenzo_de%27_Medici)
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5. Život a dílo Jacopa Sannazara 

 

5.1 Básníkovo mládí 

 

 Jacopo Sannazaro se narodil v Neapoli 28. července roku 1456 ve vznešené rodině 

španělského původu, která se usadila v severoitalské provincii Pavia ve městě San Nazzaro. 

Zde vybudovala počátkem 12. století stejnojmennou hradní pevnost, která dala rodině jméno 

Sannazaro (mnohdy také psáno jako Sannazzaro). Rodina přesídlila na jih Itálie kolem roku 

1300, což také zmiňuje Dante ve svém díle Convivio, a v pozdějších letech se účastnila různých 

mocenských bojů ve prospěch dynastie Anjou vládnoucí tehdejšímu Neapolskému 

království.146 

 Po smrti otce se matka, vlastním jménem Masella Santomango, přestěhovala kolem 

roku 1470 s dospívajícím Jacopem a jeho bratrem Marcantoniem do nedalekého městečka San 

Cipriano, kde žili na statku v horském údolí na úpatí masivu Monti Picentini nedaleko Salerna. 

Sannazaro často vzpomíná na krásy zdejší přírody a její atmosféru, která mu byla domovem do 

jeho dvaceti let a stala se trvalou inspirací pro jeho pozdější dílo.147 

 

„Vi è tra monti una valle bellissima sulla quale sovrasta, ergendosi al cielo, la rupe Cerreta“148 

 

[Tam v horách je překrásné údolí, nad nimž se klene a k nebi vzpíná skalistá Cerreta] 

 

 Častým návratem do doby jeho mládí jsou také vzpomínky na lásku ke Carmosině di 

Bonifacio, do které se údajně zamiloval, když mu bylo teprve osm let. Rodina Bonifaciů patřila 

k nejstarším rodinám v Neapoli, která si pravděpodobně v sedmém století změnila příjmení po 

papeži Bonifáci, který byl členem rodiny, z původního Fummino (někdy také Fummini) na 

Bonifacio. Sannazaro byl s rodinou spřízněn nepřímým příbuzenským vztahem a patřil po celý 

svůj život mezi její blízké přátele. Carmosinu chodil po svém návratu do Neapole často 

 
146 COLANGELO, Francesco. Vita di Giacomo Sannazaro, Poeta e cavaliere napolitano, Seconda 
edizione. Napol: Da’Torchi di Angiolo Trani, 1819, Capitolo I. Dostupné na: 
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&pg=PR1&hl=cs&source=gbs_selected_pages&ca
d=2#v=onepage&q&f=false. 
147 Storia della letteratura italiana. Volume III, Il Quatrocento. Diretta da Enrico Malato. Capitolo XI 
Jacopo Sannazaro di Gianni Villani. Roma: Salerno, 2001, s. 763-800. Dostupné na: 
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-
denichilo/VillaniSannazaro.pdf. 
148 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci editore, 2013. 

 

https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&pg=PR1&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&pg=PR1&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
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navštěvovat do paláce Bonifacio v ulici Portanova a ve svém díle jí věnoval nesčetné množství 

opěvujících veršů.149 

 Jeho druhou platonickou láskou se stala o mnoho let později, po návratu z 

francouzského exilu, nešťastně provdaná dvorní dáma královny Jany I. Kastilské Cassandra 

Marchese.150 Život Jacopa Sannazara byl naplněn mnoha milostnými vztahy, ale všechny 

zůstaly zahaleny cudností a nenaplněná láska se stala jedním z ústředních motivů jeho díla. Obě 

dámy opěvoval Sannazaro svými milostnými verši, v nichž je velmi patrný vliv petrarcovské 

lyriky. Básně se staly součástí sbírky, kterou uspořádal Sannazaro před svou smrtí a nazval ji 

Rime.151 

 Návrat do Neapole roku 1475 byl počátkem jeho humanistického vzdělání. Stal se 

žákem  profesorů poetiky a rétoriky na neapolské univerzitě Lucia Crassa a Juniana Maia, u 

kterých se také učil latinsky a řecky. Záhy se také setkal s významným humanistou a 

zakladatelem literárního spolku Accademia Pontaniana Giovannim Pontanem. Podle 

zavedeného zvyku přijal Jacopo pseudonym Actius Sincerus a stal se členem této akademie. 

Oba muže pojilo celoživotní přátelství. Sannazaro si hluboce vážil také humanisty Pietra 

Summonta, který redigoval první vydání jeho Arcádie ve své definitivní podobě u nepolského 

tiskaře Sigismonda Mayra.152 

 Byl to však Pontano, kdo přivedl záhy mladého Sannazara ke královskému dvoru. Ještě 

před vstupem do královských služeb však bylo prověřeno jeho literární nadání. Roku 1477 

musel zkomponovat text v italském jazyce pro divadelní předvedení při příležitosti svatby 

vévody Federica Del Balza, oddaného příznivce aragonské koruny. Podobných textů zvaných 

Farse napsal později pro královský dvůr několik. Byly psány v italském jazyce a určeny vždy 

ke scénickému provedení.153 

 
149 COLANGELO, Francesco. Vita di Giacomo Sannazaro, Poeta e cavaliere napolitano, Seconda 
edizione. Napol: Da’Torchi di Angiolo Trani, 1819, s. 15. Dostupné na: 
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=
y#v=onepage&q&f=false. 
150 Storia della letteratura italiana. Volume III, Il Quatrocento. Diretta da Enrico Malato. Capitolo XI 
Jacopo Sannazaro di Gianni Villani. Roma: Salerno, 2001, s.768. Dostupné na: 
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-
denichilo/VillaniSannazaro.pdf. 
151 PELÁN, Jiří. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 637. 
152 Storia della letteratura italiana. Volume III, Il Quatrocento. Diretta da Enrico Malato. Capitolo XI 
Jacopo Sannazaro di Gianni Villani. Roma: Salerno, 2001, s.765-768. Dostupné na: 
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-
denichilo/VillaniSannazaro.pdf. 
153 Časopis Humanistica, č. XI. VECCE, Carlo. Jacopo Sannazaro. Pisa-Roma: Fabrizio Serra, 2016, 
str. 122. Dostupné na: 
https://www.academia.edu/36292624/Iacopo_Sannazaro_in_Humanistica_XI_2016_pp._121-135.  
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https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.academia.edu/36292624/Iacopo_Sannazaro_in_Humanistica_XI_2016_pp._121-135
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 Pro zábavu královského dvora napsal také Sannazaro několik žertovných monologů 

zvaných Gliommeri v neapolské dialektu řečeném Gomitoli. Verše psané v neapolském dialektu 

byly podobné písňové formě frottola154 a vtipně reagovaly na těžkosti tehdejší společnosti. Žánr 

byl velice oblíbený zejména v Neapolském království a Sannazaro patřil mezi jeho úspěšné 

autory. 

 

5.2 Regno di Sicilia al di qua del Faro 

 

 Po Řecko-římském období a rozpadu císařství na západní a východní říši čelila oblast 

jižní Itálie a Sicílie mnohým nájezdům barbarských kmenů. Po zániku Západořímské říše roku 

475 a četných bojích se toto území stalo součástí Byzantské říše, přičemž nově vzniklé 

vévodství města Neapole bylo na její moci nezávislé. Nejjižnější území Itálie a Sicílii dokázali 

Byzantinci ubránit i před stále se rozpínajícím královstvím Langobardů. Od 7. století však 

začínala sílit snaha Arabů obsadit Sicílii, která se o dvě stě let později dostává do jejich moci.  

 K dalším politickým změnám dochází na jižním území s příchodem Normanů. Postupně 

přebírají na Sicílii moc nad Araby a na ostrově zakládají Sicilské hrabství. Roku 1130 jmenuje 

papež Anaklet II. sicilského hraběte Rogera II. králem, který ovládl a sjednotil území Sicílie a 

jižní části Apeninského poloostrova. Normandská dynastie Hautevillů (maison de Hauteville) 

však nevládla nově vzniklému Sicilskému království dlouho.  

 Již roku 1194 převzal moc nad Sicilským královstvím císař Jindřich VI. Štaufský 

(Heinrich VI. der Staufer), manžel Konstancie Sicilské, dcery prvního sicilského krále Rogera 

II. U dvora jeho syna Fridricha II. Štaufského (Friedrich II. der Staufer) se začaly psát dějiny 

italské literatury. Její základy položili funkcionáři dvorské administrativy Magna Curia, kteří 

se věnovali poezii. Německá dynastie Štaufů (Hohenstaufen) a její mocenské boje se sousední 

dynastií Welfů (Welfen) o prvenství na císařském stolci však začala situaci na italském 

poloostrově komplikovat. Spor mezi politickým vlivem papeže a krále vyústil bojem mezi 

dvěma politickými frakcemi. Guelfové byli stoupenci královské autonomie a ghibellini zase 

příznivci papežské autority. Původní konflikt, který trval několik desetiletí, přešel ve spor o 

ovládnutí území střední a severní Itálie, které sice náleželo Svaté říši římské, ale bylo pod 

silným vlivem papežského státu a na říši zcela nezávislé. 

 Roku 1266 usedla na sicilský trůn francouzská dynastie Anjou (maison d'Anjou), která 

svou tyranií, vysokými daněmi a velkými politickými ambicemi brzy vyvolala nepokoje. Jejich 

 
154 Frottola je forma skladby psaná ve dvanáctiverší s rýmem uprostřed, typická pro poezii i v hudbě. 
Sannazaro ji použil ve verších Arcadie, pro Farse i Gliommeri. 
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výsledkem bylo povstání šlechty a měšťanstva proti vládě francouzského krále Karla I. z Anjou 

(Charles d’Anjou) roku 1282. Do dějin se zapsaly jako sicilské nešpory. 

 Důsledkem tohoto povstání, které vypuklo o nešporách na Velikonoční pondělí, bylo 

rozděleno Sicilské království na dva samostatné subjekty. Regno di Sicilia al di qua del Faro 

(Regnum Sicilae citra Pharum), všeobecně známe jako Neapolské království, které zůstalo pod 

vládou dynastie Anjouovců, a Regno di Sicilia al di là del Faro (Regnum Sicilae ultra Pharum) 

nesoucí dále titul Sicilského království, které se stalo součástí držav aragonského krále Petra 

III. (Pedro III. de Aragón). Obě království odkazují svými hranicemi na maják (faro) ve městě 

Messina na Sicílii, který rozděloval pevninskou část italského území od Sicílie. Obě království 

se dostala pod aragonskou korunu až roku 1442 za vlády Alfonse I. Aragonského zvaného 

„šlechetný” (Alfonso I. de Aragón „il magnanimo“) původem z kastilské dynastie Trastámarů 

(casa de Trastámara). 

 Vláda aragonských panovníků trvala do roku 1516 a překlenula celé období humanismu 

a renesance. Centrem kultury se stala Neapol a vztah aragonských panovníků ke kultuře 

starověku a nově nastupujícímu humanismu znamenal konec středověku. Země byla na počátku 

jejich vlády zdevastovaná válkou a čelila vnitřním sporům mezi monarchií a místní šlechtou s 

jejími „barony“. Po dlouhé a úspěšné vládě Ferranta, syna Alfonse I., následovalo několik 

období krátkého vládnutí jeho potomků Alfonse II., Ferdinanda II. a Federica I., která byla 

poznamenána vpádem francouzských králů a uplatňováním jejich nároku na korunu. Vládou 

Ferdinanda III. období slávy aragonské koruny v Neapoli končí. 

 Roku 1516 se dostalo Neapolské království pod nadvládu španělských Habsburků. 

Úspěšnou vládou dominoval císař Karel V. Habsburský (Carlos I. de España) a jeho syn Filip 

II. vedle Ameriky také velké části Evropy. Po smrti posledního panovníka Karla II. se staly 

koruny Sicilského a Neapolského království předmětem rozsáhlých bojů. Po válkách o 

španělské dědictví přechází Neapolské a Sicilské království do rukou španělských Bourbonů 

(casa de Borbón). Vláda Karla III. Španělského (Carlos III. de Borbón) a jeho syna byla 

přerušena napoleonskými válkami. Výsledkem Vídeňského kongresu z roku 1815, který 

soustavou smluv rekonstruoval mocenské uspořádání v Evropě po období napoleonských válek, 

bylo sjednocení Neapolského a Sicilského království pod společnou korunu Království obojí 

Sicílie (Regno delle due Sicilie). Jeho prvním panovníkem se stal Ferdinand I., syn Karla III. 

Španělského. Království existovalo až do roku 1861. Potom bylo připojeno k nově se 

utvářejícímu Italskému království, jemuž vládli panovníci Savojské dynastie (maison de 

Savoi).155 

 
155 WANDERLINGH, Attilo. Napoli nella storia. Napoli: Edizioni Intra Moenia, 2018. 
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5.3 Ve službách aragonského krále 

 

 Roku 1481 byl Jacopo Sannazaro přijat na dvůr neapolského krále Ferdinanda I. 

Aragonského zvaného Ferrante a nastoupil do služeb jeho syna, Alfonse II. Aragonského 

vévody z Kalábrie, s ročním platem sto dvacet dukátů. Vášeň pro literaturu spojovala Sannazara 

nejen s Alfonsem II., ale především s jeho bratrem Federicem I., který nastoupil na trůn po 

krátké vládě svého bratra  a jeho syna Ferdinanda II. Do služeb krále Federica I. nastoupil roku 

1496 a roku 1499 od něj dostal darem vilu Mergellinu a roční penzi šest set dukátů. Bylo mu 

tak poskytnuto zázemí, v němž se mohl plně věnovat studiu a literatuře.156 

 Počátkem osmdesátých let 15. století byl také život Sannazara spjat se španělskou 

šlechtickou rodinou Cavaniglia. Ta po dobytí Neapolského království roku 1442 následovala 

aragonského krále Alfonse I. do Itálie a usadila se ve městě Montella na úpatí pohoří Picentino. 

Sannazaro často pobýval v jejich sídelním paláci a užíval si krásy tamější přírody.157 

 U královského dvora zažil Sannazaro chvíle slávy a prestiže za vlády krále Ferranta, ale 

také krize při válečném tažení do Ferrary, následném sporu s papežem Inocencem VIII. a 

vzpourou baronů, kteří se odmítali podřídit Aragonské koruně. Vpád francouzského krále Karla 

VIII. do Neapole, který si nárokoval dědictví neapolské koruny, jakoby předznamenal blížící 

se konec aragonské dynastie v Itálii. Pozdější útok jeho nástupce Ludvíka XII. roku 1501 

vypudil krále Federica I. do Francie. Sannazaro odešel do exilu s králem a ve Francii zůstal až 

do jeho smrti roku 1504.  

 Na odchod do francouzského exilu, samotný pobyt a smrt krále Federica vzpomíná ve 

svých latinsky psaných eklogách nesoucí název Eclogae Pescatoriae. Pět eklog, v nichž 

nevystupují pastýři, ale rybáři a domovskou krajinou jim není Sicílie ani Arkádie, nýbrž 

Neapolský záliv. V těchto eklogách také projevuje oddanost a lásku ke Cassandře Marchese. 

 Po návratu do Neapole žil v ústraní až do své smrti roku 1530 ve své vile Mergellině. 

Do tohoto období spadá vznik duchovního eposu De partu Virginis (O porodu Panny), který 

pojednává o Kristově zrození. Dílo je napsáno v latině a poprvé bylo publikováno v Neapoli 

roku 1526. Osobní život Sannazara je částečně vyobrazen ve 24 latinsky psaných elegiiích tzv. 

 
156 Storia della letteratura italiana. Volume III, Il Quatrocento. Diretta da Enrico Malato. Capitolo XI 
Jacopo Sannazaro di Gianni Villani. Roma: Salerno, 2001, s.767-768. Dostupné na: 
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-
denichilo/VillaniSannazaro.pdf. 
157 COLANGELO, Francesco. Vita di Giacomo Sannazaro, Poeta e cavaliere napolitano, Seconda 
edizione. Napol: Da’Torchi di Angiolo Trani, 1819, s. 18-20. Dostupné na: 
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=
y#v=onepage&q&f=false. 

https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://www.uniba.it/docenti/corfiati-claudia/attivita-didattica/attivita-didattica-denichilo/VillaniSannazaro.pdf
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=EcwGAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Elegiae. Verši se vrací do časů svého mládí a popisuje v nich své nejintimnější pocity tužeb, 

zklamání a melancholie. Jeho veřejný život pak nejlépe zachycují tři knihy latinsky psaných 

epigramů, tzv. Epigrammata. Konec vlády Aragonské dynastie v Itálii je spojen s obdobím 

vlády Ferdinanda III. a jeho nástupkyní královnou Janou I. Kastilskou. Roku 1516 převzali nad 

Neapolským královstvím moc španělští Habsburkové, s nimiž Sannazaro nenavázal kontakt. 

Pohřben je v kostele Santa Maria del Parto v blízkosti vily Mergelliny,  který nechal na své 

náklady opravit a jehož jméno vychází z díla De partu Virginis. V jeho blízkosti se také nachází 

hrobka básníka Vergilia. 

 

 5.3.1. Básníci kavalíři 

 

 Dvorský život umožňoval Sannazarovi nejen pokračovat ve svém vzdělání, ale 

především stát se součástí intelektuálního života a humanistické vzdělanosti neapolské 

společnosti. Rázem se dostal mezi básníky tehdejší Neapole. Pietro Jacopo De Jennaro, Jacopo 

Tolomei, Giuliano Perleoni řečený „rustico romano“, Francesco Galeota a Giovan Francesco 

Caracciolo byli ti, kteří reagovali svými verši na politickou a ekonomickou situaci ovlivněnou 

nově nastupující třídou obchodníků a měšťanů, jakož i tvrdým bojem o moc mezi monarchií a 

aristokracií.  

 Nazývali se „básníci kavalíři“ a jejich poezie především kritizovala tehdejší společenské 

dění a byla morální satirou světa. Nejrozšířenější formou jejich básní se stala ekloga. Pastorální 

téma bylo tehdy velmi oblíbené nejen na území Toskánska, ale i v Neapolském království a 

téma idylického života pastýřů nabízelo ideální možnost alegorického vyjádření názoru na 

aktuální problémy. 

 Poezie „kavalírů“ byla psaná ve volgare, čímž se odlišovali od humanistů královského 

dvora píšících svá díla také v latině a navazovali tak na toskánštinu básníků „Tre corone“.158 V 

tomto směru sehrál velkou roli dar Lorenza de’Medici Federicu I. Aragonskému Raccolta 

aragonese. Sbírka nejstarší italské poezie ve volgare byla pro neapolské básníky silnou 

inspirací. 

 Sannazarovy první verše napsané kolem roku 1480 jsou eklogami podobné těm, které 

napsal De Jennaro. Vycházejí z pastorální tradice a jsou formálně pojaty jako rozhovor dvou 

pastýřů, jejichž jediným cílem je kritika současnosti, nostalgie po minulosti a mýtus „zlatého 

 
158 Souhrnné označení básníků Danta Alighieriho, Francesca Petrarcy a Giovanni Boccaccia. 
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věku (l’età d’oro)“. Téma římského básníka Vergilia, který ve své ekloze IV opěvuje narození 

chlapce, v němž vidí naději nové doby a „skvostného věku“.159  

 Události následujících let jen umocnili Sannazarovu touhu napsat vlastní knihu na 

pastorální téma. Roku 1482 vyšla ve Florencii tiskem u vydavatele Antonia Miscominiho 

antologie bukolických básníků Toskánska 15. století nazvaná Bucoliche elegantissime a 

Vergiliovy Zpěvy pastýřské. Následující rok se během pobytu ve Ferraře, kam doprovázel 

vévodu Alfonse II. kvůli válečnému konfliktu s Benátkami (1483–84), setkal s Matteem 

Mariem Boiardem. Ferrara byla v té době centrum pastorální poezie a Boiardo tou dobou 

pracoval na deseti pastorálních skladbách, které měly oslavovat hrdinské činy Alfonse II. 

Zklamání nad uzavřeným mírem a výsledkem války však ukončily jeho práci.160 

 Během tohoto období započal Sannazaro práci na svém pastorálním románu Arcadia. 

Sentimentální dílo, které se nese v duchu ideálu nevinnosti a je inspirováno jeho vlastním 

životem. Finální podobu však dostala tato skladba až na konci 15. století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 Časopis Humanistica, č. XI. VECCE, Carlo. Jacopo Sannazaro. Pisa-Roma: Fabrizio Serra, 2016, 
str. 123. Dostupné na: 
https://www.academia.edu/36292624/Iacopo_Sannazaro_in_Humanistica_XI_2016_pp._121-135.  
160 Tamžéž, s. 124. 

https://www.academia.edu/36292624/Iacopo_Sannazaro_in_Humanistica_XI_2016_pp._121-135
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6.  Sannazaro: Arcadia a pastýři 

 

 Kompozicí tohoto díla přišel Sannazaro s novým žánrem, kterým rozšířil bukolické 

téma mimo poetickou sféru. Střídáním prózy a poezie, způsobem zvaným prosimetrum, 

navazuje jednak na dílo Danta Alighieriho Vita nuova, tak i na Boccacciovu Commedii delle 

ninfe fiorentine. Smysl jeho skladby je však naprosto vzdálený alegorickému vítězství ctností.  

 Doba přála vzdělanosti. Akademie, které vznikaly skýtaly útočiště všem intelektuálům 

a umělcům, kteří se při svých diskuzích procházeli jako „vzdělané družiny“ literární Arkádii. 

Ve všech kulturních centrech tehdejší Itálie se žilo uprostřed románů a eklog. Opojení láskou 

teď všichni vzdychali mezi nymfami a pastýři. Zda je to nadsázka nebo skutečný obraz 

společnosti, který nám pomůže pochopit úspěch Sannazarovy Arcadie, se pokusil dešifrovat De 

Sanctis, když napsal tento komentář, k němuž dále připojil: „Četba jeho Arcadie je dnes věcí 

nesnesitelnou, i pro strnulost a umělkovanost prosy, jednotvárné při vší eleganci, i pro 

prázdnotu a mdlivost činnosti a citu, které vyjadřují podivuhodně onu niternou prázdeň, jíž 

bychom dnes řekli nuda, kdežto v oné době byla mírností a klidností života, do nichž kladli 

ideální blaho.“161 A tak se toto dílo stalo pravděpodobně „nejexplicitnější projekcí 

humanistického snu o kraji nevinnosti, kde má přirozená touha platnost zákona.“162 

 Od samého začátku bylo Sannazarovým záměrem vyprávět události pastýře Sincera, se 

kterým se básník ztotožňoval. Zdá se, že Sannazaro hledal nový způsob lyriky, kterým by mohl 

spojit téma nešťastné lásky s morálním odkazem a k tomu ještě vtěsnat do veršů kroniku 

tehdejší doby. Svým románem spojil dohromady několik literárních žánrů. Lyrické verše se 

nesou v duchu Petrarcy, zatímco próza zůstává zcela pod vlivem Boccaccia.  

 Datace vzniku tohoto díla není úplně snadná, neboť jeho kompozice byla postupná. V 

letech 1480–1482 vznikly samostatně tři eklogy číslo I, II a VI, které se později staly součástí 

celého vyprávění. První redakce románu, která vyšla tiskem v Benátkách ve vadné podobě roku 

1501 a 1502, pochází z let 1482–1486 a prošla dvěma stádii. První a starší vyhotovení bylo 

pojmenováno latinsky Aeglogarum liber Arcadius inscriptus a skládalo se z prologu, deseti 

prozaických kapitol a deseti eklog. Druhé vyhotovení bylo nazváno Libro pastorale nominato 

Arcadio ve volgare. 

 V letech 1492–1496 byl k původnímu rozsahu připojen epilog s názvem A la sampogna 

a další dvě prozaické kapitoly a dvě eklogy. Konečný název díla byl Arcadia. Jeho druhé vydání 

 
161 De SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Praha: SNKL, 1959, s. 265. 
162 PELÁN, Jiří. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 637. 
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bylo redigováno humanistou Pietrem Summontem a publikováno roku 1504 v Neapoli ve své 

definitivní podobě.163 

 

6.1 Cesta do Arkádie 

 

 Téma nešťastné lásky a cesty za hledáním duševního klidu, jakož i motiv bájné Arkádie 

nalézáme již u Vergilia. Nebude náhoda, že původní počet eklog odpovídá počtu Vergiliovým 

Zpěvům pastýřským a pastýř Sincero se vydává na cestu, kterou absolvoval také sám Vergilius. 

Sannazaro je zde Corneliem Gallem, který kvůli nešťastné lásce odchází do bájné Arkádie, aby 

před bohy naříkal nad svým trápením z lásky. 

 

 Gallus tu zarmoucen dí: „Však budete alespoň zpívat  

 horám tu o mé lásce — vy jediní zpěvu jste znalí,  

 Arkadé! Ó, jak měkce mé kosti by ležely tady, 

 kdyby kdys o mé lásce tu zapěla syringa vaše!164 

 

 Hlavní inspiraci však Sannazaro nalézá v Boccacciově Ninfale d’Ameto. Sen o kraji 

nevinnosti je přenesen do bájné Arkádie, která je místem duchovního odpočinku a rozjímání. 

Kontrapozice idylického světa bájné Arkádie a zkaženého prostředí Neapolského království, 

kde vládne chaos a nestabilita, umocňuje dojem nad těžkostí života tehdejší společnosti, která 

je v díle kritizována. Rozdílnost těchto dvou světů a krása obyčejného života je zachycena již 

v prologu při srovnání hudebních nástrojů. 

 

 E le incerate canne de’pastori porgano per le fiorite valli forse piu piacevole suono 

 che li tersi e pregiati bossi de’musici per le pompose camre non fanno.165 

 

[A šalmaje pastýřů jistě vydávají v květnatých údolích příjemnější zvuk než nablýskané a drahé 

flétny hudebníků, vyřezané ze dřeva zimosrázu, které ani v pompézních sálech tak nezní] 

 

 Dějová linie příběhu není složitá. Protagonista Azio Sincero odchází z Neapole, aby 

zapomněl na milovanou dívku. Tou je ve skutečnosti Carmosina Bonifacio, básníkova láska z 

 
163 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Introduzione di Carlo Vecce, s. 43-46. 
164 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga X, s. 236. 
165 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Prologo, s. 58. 
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mládí. V Arkádii nalezne hledaný klid a mír mezi pastýři, kteří žijí prostým a šťastným životem. 

Jedné noci je však vyděšen snem o smrti milované dívky a rozhodne se vrátit zpět do Neapole. 

Během své cesty zpět do vlasti se dovídá, že jeho sen se stal skutečností. 

 Román je koncepčně rozdělen do dvou cyklů. Prvních pět eklog tvoří cyklus pastýře 

Ergasta, kterým je ve skutečnosti sám básník, a prozaické kapitoly zde mají spíše funkci spojek 

mezi zpěvy. Vedle lyrických zpěvů o nešťastné lásce a morálním poselství, jsou verše kritikou 

tehdejší společnosti. V próze převažuje popis krajiny, který vtahuje čtenáře do idylické 

atmosféry bájné Arkádie. 

 

 Et in un de’lati si scerne il noderoso castagno, il fronzuto bosso e con puntate foglie  

 lo excelso pino carico di durissimi frutti; ne l’altro lo ombroso faggio, la incorruttibile 

 tiglia e ’l fragile tamarisco, insieme con la orientale palma, dolce et onorato premio 

 de’vnicitori.166 

 

[A na jednom z těch míst je vidět sukovitý kaštan, košatý zimosráz a se špičatým jehličím 

převysoká borovice obtěžkaná velmi tvrdými plody; a na jiném stín vrhající buk, nehynoucí 

lípa a křehký tamaryšek, dohromady s orientální palmou, sladkou a uctívanou cenou vítězů.] 

 

 Výčtem všech stromů v prozaické kapitole I vykresluje Sannazaro smíšený les, který je 

pastýřům Arkádie oním „oblíbeným místem (locus amoenus)“. Zde se pastýři, kteří vyhnali se 

začínající jarní sezónou (una fiata) svá stáda na pastviny, chystají ke společné zábavě. Motiv 

smíšeného lesa však nalezneme u Vergilia i Ovidia. 

 

    černých topolů háj a křemelák s korunou štíhlou, 

 lípy měkkého těla a buky a panenský vavřín, 

 křehké lískové keře a jasany, na kopí dobré […]167
 

      OVIDIUS 

 

  Hrdě tu jalovec stojí i kaštan s ostrými ostny, 

 různé tu ovoce leží, a každé pod stromem vlastním […]168 

       VERGILIUS 

 

 
166 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Prosa I, s. 63. 
167 OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. Praha: Svoboda, 1974, Soustrast stromů, s. 272. 
168 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga VII, s. 226. 
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 Prvky, které definují krajinu Arkádie podle vzoru Theokrita či Vergilia je mnoho. Jména 

hor Menalo, Liceo a Partenio, čerstvá mladá tráva, duby nebo úmorné horko, které nutí k 

odpočinku ve stínu stromu a také odkazy na řecké a římské božstvo. Zvláštností je však pocit 

oddělenosti krajiny od okolí, úkryt, odkud je možné v bezpečí pohlížet na svět. Inspirací byl 

mladému Jacopovi při popisu přírodní krásy Arkádie kraj v okolí pohoří Monti Picentini, kde 

trávil léta dospívání a později společné chvíle s rodinou Cavaniglia. 

 Většinu eklog zpívají pastýři večer, čímž se odlišují od pastýřů Theokrita a Vergilia. 

Melancholická atmosféra večera připomíná spíše Lorenzovu skladbu Corinto. 

 

 Ecco la notte, e ’l ciel tutto s’imbruna […]169 

 [Ejhle noc, a celé nebe tmavne …] 

 

 V prozaické kapitole VI vstupuje do příběhu sám básník. Postava „io“ (já), se stává 

dominantní, opouští smyšlený svět pastýřů a identifikuje se s básníkem. Započatý druhý cyklus 

pokračuje k prozaické kapitole X a jeho hlavním motivem je nekonečná bolest způsobená 

odloučením od vlasti a nešťastnou láskou, která je nemocí a způsobuje šílenství. Na scénu 

přichází pastýř Carino (připomínající Theokrita), který rozpoznává v pastýři Sincerovi cizince 

a vyzve ho, aby se představil. Tímto okamžikem se stávají součástí příběhu mnohé události ze 

života Sannazara a tehdejší společnosti. Do textů a veršů jsou zprávy kódovány s pečlivostí tak, 

aby  je mohl čtenář snadno pochopit. 

 

6.2 Mezi skutečností a fikcí (I. cyklus) 

 

 Původ pastýřů Arcadie nalézáme buď v předešlých literárních vzorech, jak je tomu u 

pastýře Melisea, jehož věhlas definoval ve dvou svých eklogách již Giovanni Pontano, nebo 

jsou invencí Sannazara a promlouvají jimi skutečné postavy jeho života.  

 Vyprávění či básnění v pastýřském hávu bylo oblíbeným a ověřeným způsobem, jak 

mohl autor vyjádřit svoje pocity a zároveň reagovat na dobové a historické události. Projekcí 

skutečných postav do pastýřů bájné Arkádie překonává Sannazaro obtíže jinakosti obou světů, 

které se neustále prolínají.  

 V eklogách I, II a VI, které vznikly dříve než celý koncept prosimetra, nejvíce rezonují 

politické události cloumající Neapolským královstvím. Rafinovaným způsobem se v jeho 

verších proplétá svět pastýřů a „neapolské reality.“ 

 
169 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, pastýř MONTANO: Ekloga II, s. 89. 
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 A tak, když pastýř Selvaggio vybízí v první ekloze Ergasta, aby zanechal melancholie 

a netrápil se nad nešťastnou láskou, ale těšil se z přicházejícího jara, zároveň alegoricky 

upozorňuje na kritickou situaci způsobenou bojem mezi neapolskými barony a králem. K vlkům 

přirovnává zkorumpované královské úředníky, pro které jsou nevinné ovce kořistí. 

 

  Vedi quelle che ’l rio varcando passano; 

 vedi quei duo monton che ’nsieme correno 

 come in un tempo per urtar s’abassano. 

  Vedi ch’al vincitor tutte soccorreno 

 e vannogli da tergo, e ’l vitto scacciano 

 e con sembianti schivi ognor l’aborreno.170 

 

[Podívej na ty, co překračují potok a odcházejí; / podívej na ty dva berany, co spolu běží / jak 

sklání hlavy aby se najednou srazili.] 

[Podívej že všichni přibíhají k vítězi / a jeho následují / a poraženého odhánějí / a s odtažitým 

postojem  se mu  nyní vyhýbají.] 

 

 Odkazem na vzdálené a divoké země Skýtii (oblast obývaná iránskými Skyty) a Etiopii 

naráží na nedostatek pastýřů – poetů, kteří často kritizovali politické dění v Neapoli a mnohdy 

museli čelit útokům za své názory. 

  

  A dire il vero, oggi è tanta l’inopia 

 di pastor che cantando all’ombra seggiano 

 che par che stiamo in Scizia o in Etiopia.171 

 

[Abych řekl pravdu, dnes je velký nedostatek / pastýřů, kteří zpívají a ve stínu sedí / což se zdá 

být jako ve Skýtii či Etiopii.] 

 

 V prozaické kapitole II potkává pastýř „io (já)“, který zatím nedeklaruje svojí totožnost, 

pastýře Montana. Přidá se k němu a společně se vydají ve zpěvu dále. Motiv společné cesty 

připomíná Platona a jeho připodobnění cesty k duchovní pouti za pravdou. Při tomto setkání 

vzpomene Sannazaro také na svého přítele, katalánského básníka Benedetta Garetha píšícího 

 
170 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Ekloga I, s. 67. 
171 Tamtéž, s, 69. 
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italsky, který přijal pro vstup do akademie pseudonym Cariteo a rovněž doprovázel krále 

Federica do francouzského exilu. Hůl, kterou nabízí Montanovi za zpěv, je vyrobena z myrty, 

dřeva keře zasvěceného bohyni Venuši. Tak vstupuje do Arcadie motiv daru. Těmito 

drobnostmi vytváří Sannazaro obraz tehdejší dvorské společnosti, jíž je román zrcadlem. 

 

 io ho un bastone di noderoso mirto, le cui extremità son tutte ornate di forbito piombo 

 e ne la sua cima è intagliata per man di Cariteo, bifolco venuta da la fruttifera  

 Ispagna, un atesta di ariete […]172 

 

[mám hůl ze sukovité myrty, jejíž konce jsou ozdobeny z leštěného kovu a na jejím vrcholu je 

vyřezaná rukou Caritea, křupana, co přišel z plodné Hispánie, hlava berana …] 

 

Motiv ozdobné hole je převzatý od Vergilia z jeho třetí eklogy Zpěvu pastýřských. 

 

     – dvě bukové číše, 

 na nichž Alcimedontem jsou vyryty vypuklé řezby: 

 navrchu obratným dlátem je vyryta ohebná réva 

 s břečťanem zeleně bledým a réva mu ovíjí květy.173 

 

 Montano začne zpívat a potká spícího Urania. Pastýře vzbudí a vyzve jej, aby se k němu 

přidal. Jejich zpěv je básnickou rozepří mezi latinskou poezií humanistů, pastorální poezií 

volgare a lyrickým petrarkismem. Montano je zde básník De Iennaro a Uranio je zase Pontano, 

autor poemu Urania. Lyra a šalmaj, na které pastýři při zpěvu hrají, připomíná boj Apollóna a 

Pána v básni Lorenza de’Medici a je zároveň alegorickým souboj latiny a volgare. 

 

 Egli è Uranio, il qual tanta armonia 

 ha ne la lira, et un dir sì leggiadro, 

 che ben s’agguaglia a la sampogna mia.174 

 

[To je Uranio, který je tak harmonický / má lyru, a říká se, že půvabnou, / jak dobře se vyrovná 

mojí šalmaji.] 

 

 
172 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Prosa II, s. 79. 
173 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga III, s. 208-209. 
174 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Ekloga II, s. 81-82. 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/italsky_cesky/opportunit%C3%A0
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 V obou eklogách využívá oblíbené písňové formy frottola, jako u žertovných monologů 

Gliommeri. Jako ukázku formy s rýmem uprostřed uvádíme verše pouze v originále. 

 

 Qui son due strade:  or via veloci e pronti 

 per mezzo i monti, ché ’l camin vi squadro, 

 cacciate il ladro, il qual sempre s’appiatta 

 in questa fratta  e ’n quella, e mai non dorme […]175 

 

 Základem prozaické kapitoly III je Ovidiovo dílo Fasti (Kalendář). V jednotlivých 

kapitolách popisuje mytologické příběhy, které připomínají jednotlivé římské svátky v průběhu 

roku. Sannazaro zde rozvíjí oslavu bohyně Pales. Následující ekloga je sólovým výstupem 

pastýře Galicia, který představuje humanistu a člena akademie Elisia Calenzia. Jeho verše jsou 

oslavnou básní slunce vzývající návrat jara a připomínající Vergiliův motiv očekávání zlatého 

věku „l’età d’oro“. Píseň zpívá za rozbřesku třetího března, což je datum narození jeho 

milované Amaranty a je alegorickou oslavou její lásky. Verše jsou prakticky imitací Petrarcy.  

 V následující prozaické kapitole IV proniká do nálady erotika „boccacciovského“ 

střihu. Petrarkismus a jeho lyriku milostných veršů střídá pozemská touha po radosti a 

smyslnosti. 

 

 Quindi a la marmorea e delicata gola discendendo, vidi nel tenero petto le picciole e 

 giovenili mammelle, che a guisa di duo rotondi pomi la sottilissima veste in fuori  

 pingivano;176 

 

[A když jsem sestupoval po jejím křehkém a bílém krku jak mramor, uviděl jsem na svěží hrudi 

ta malá a svěží ňadra, která  se jako dvě oblá jablka tlačila jemným rouchem ven;] 

 

 Čtvrtá ekloga je figurativním zápasem bolesti a naděje. Beznadějná muka láskou trápí 

pastýře Logista, přičemž Elpino jej utěšuje a vyzývá ho k naději. 

 Pomyslný první cyklus tohoto románu je uzavřen prozaickou kapitolou V, která 

pojednává o smrti Ergastova otce Andorgea. Sannazaro hovoří postavou pastýře o svém trápení 

a bolesti  nad ztrátou vlastního otce. Silný emotivní závěr prózy opět poukazuje na 

 
175 Tamtéž, Ekloga II, s. 83. 
176 Tamtéž, Prosa IV, s. 109. 
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autobiografickou stránku celého románu. V tuto chvíli je to smutek syna nad smrtí vlastního 

otce.  

 

 Ergasto, quasi con le lacrime <in> su gli occhi, cosi aperse le labra a cantare.177 

 

 [Ergsto, téměř se slzami v očích, tak otevře ústa, aby zpíval.] 

 

 Následující Ergastova píseň mu provolává věčnou slávu. Téma nářku nad smrtí, kterou 

můžeme nalézt u Theokrita ( smrt Dafnida v první idyle Thyrsis), Bióna (Žalozpěv na Adónia) 

i Vergilia (nářek Menalca a Mopsa nad smrtí Dafnida, Ekloga V), protíná svět básníkovy reality 

s literárním světem. Tak jako v sólovém výstupu pastýře Galicia, který opěvuje lásku ke své 

Amarantě, imituje Sannazaro i zde lyrický styl Petrarcy a strukturu verše (ABC abcc DeeD ff), 

která se objevuje v Petrarcových básních Chiare, fresce e dolci acque či Se ’l pensier che mis 

trugge.178 

 

6.3 Odloučení (II. cyklus) 

 

 V prozaické kapitole VI se vrací Sannazaro do příběhu. Po zpěvu Ergasta se pastýři 

odeberou k obědu a básník vstoupí na scénu. 

 

 Finalmente io (al quale e per la allontananza de la cara patria, e per altri giusti  

 accidenti, ogni allegrezza era cagione di infinito dolore) mi era gittato appiè d’un 

 albero […]179 

 

[Konečně jsem já (kterému po odloučení od drahé vlasti a jiných trápeních, každá veselost 

působila nekonečnou bolest) nohama opřel o strom …] 

 

Podobný výjev, který vyjadřuje pocitu ztraceného života a radosti z něho kvůli absenci 

milované osoby, je také v prozaické kapitole I. 

 
177 Tamtéž, Prosa V, s. 133. 
178 Tamtéž, Introduzione, s. 24. 
179 SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Prosa VI, s. 139. 
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 Ergasto solo, senza alcuna cosa dire o fare, appiè di un albero, dimenticato di sè e 

 de’suoi greggi giaceva […]180 

 

[Ergasto sám, aniž by něco řekl nebo udělal, se nohama opřel o strom, nemyslel na sebe a své 

ovce a odpočíval …] 

 

 V příběhu se tak zjeví autor a hlavní postava celého románu, básník Sannazaro. Stejným 

vyobrazením připomene Ergasta, který je jeho „dvojníkem“ a také záhadný hlas „io (já)“ 

prozaické kapitoly II, který doposud neprozradil svojí identitu. V dálce pak zahlédne pastýře 

Carina, který hledá svou zaběhlou bílou krávu, a pozve ho, aby si přisedl k hostině. Carino jej 

následně vyzve, aby se představil a něco o sobě pověděl. 

 Ekloga VI je poslední ze tří eklog mládí. Morální odkaz a silná kritika politické situace 

osmdesátých let je zde přítomna ve zpěvech pastýřů Serrana a Opica. Nářkem Serrana nad 

špatností doby a nostalgií Opica nad ztrátou dobrých časů znovu připomene motiv zlatého věku 

„l’età d’oro“ a kritickou situaci v Neapolském království, která je spojená s korupcí.  

 

 Oh pura fede, oh dolce usanza vetera! 

 Or conosco ben io che ’l mondo instabile 

 tanto peggiora piu, quanto piu inventera […]181 

 

[Ach, dobrá víro, ó sladká stará zvyklosti! / Neb znám dobře, že nestálý svět / se stále zhoršuje, 

čím více stárne …] 

 

 Silně zde zaznívá rezonance Petrarcových eklog Bucolicum carmen, v nichž Petrarca 

prostřednictvím pastýřů Silvia a Monica hovoří o historických událostech. Alegorií 

prostoupenými verši kritizuje Petrarca úpadek církve (Passione dei pastori), komentuje přesun 

sídla papeže do Avignonu a vládu Coly di Reinza (Pietà pastorale)  či opěvuje lásku k poezii 

(Amore pastorale). 

 V následující prozaické kapitole VII vypráví pastýř Sincero o vzdálené vlasti. Text je v 

podstatě kronikou tehdejší Neapole. V dlouhém autobiografickém vyprávění se dovídáme o 

původu rodiny Sannazaro a také o jeho milované dívce.  

 
180 Tamtéž, Prosa I, s. 65. 
181 Tamtéž, Ekloga VI, s. 150-151. 
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 Na konci je symbolickou lyrou připomenut humanismus královské Neapole a za jejího 

doprovodu přednese Sincero píseň (ekloga VII) o svém zoufalství a zasažené duši, která je 

nevyléčitelně nemocná láskou. Verše jsou psány v šestiverší a opět v duchu Petrarcovy lyriky. 

Téma opuštěnosti, stesk po vlasti a milované dívce, připomíná Petrarcův sonet Solo et pensolo.   

 

Sincero v písni zpívá také o zjevení své milované ve snu. 

 

  Madonna (sua mercé) pur una sera 

 gioiosa e bella assai m’apparve in sonno 

 e rallegrò il mio cor, sì come il sole 

 suol dopo pioggia disgombrar la terra, 

 dicendo a me: – Vien, cogli a le mie piagge 

 qualche fioretto, e lascia gli antri foschi.182 

 

[Kráska (prostřednictvím svého půvabu) se mi jednoho večera / jen tak zjeví veselá a krásná ve 

snu / a rozveselí moje srdce, tak jako slunce / uklidní povrch země po dešti, / a řekne mi: Pojď, 

utrhni na poli / nějakou kytku, a opusť ty tmavé jeskyně.] 

 

 V následující prozaické kapitole VIII Carino utěšuje Sincera, že brzy uvidí svoji vlast i 

milovanou dívku. Sám vypráví svůj příběh nešťastné lásky a poté přivádí pastýře Clonica, aby 

i on zazpíval o svém trápení z nešťastné lásky. Hlavní odkaz následující osmé eklogy tkví v 

tom, že život je krátký na to, aby se člověk trápil pro nešťastnou lásku. Povzbuzení se mu během 

jeho zpěvu snaží dodat pastýř Eugenio. Navazuje tak na eklogu VI tohoto románu a verše 

Theokrita a Vergilia, viz kapitola 4.3.1.  

 Kumulace stejných příběhů mohla být také narážkou na problematickou komunikaci na 

aragonském dvoře. Tuto krizi řešil již Pontano, když se trápil otázkami: Ke komu intelektuál 

mluví? A kdo ho poslouchá?183 Pastýři jsou zde zpěváky i posluchači. 

 

 Ahi dolorosa la vita mia! E che parlo io? E chi mi ascolta, altro che la risonante  

 Eco?184 

 

[Jak je bolestný můj život! Teď jsem zcela sám a není, kdo by poslouchal, co říkám!] 

 
182 Tamtéž, Ekloga VII, s. 168-169. 
183 Tamtéž, Introduzione, s. 27. 
184 Tamtéž, Prosa VIII. 
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 Prozaické kapitoly IX a X byly závěrem původního rozsahu tohoto románu, a tak je zde 

patrný konec Sincerovy cesty. Obě prózy směřují k filozofickým otázkám a jsou jakousi 

kulminací prvků bukolické a pastorální poezie.  

 Pastýři se vydávají k hoře Menalo, která je v Arkádii nejvyšší, aby uctili chrám boha 

Pána a navštívili mága Enareta, kterým není nikdo jiný, než Sannazarův učitel z mládí Giuniano 

Maio. Cestou prochází místem popisovaným jako „locus horribilis“. Je opakem líbezného místa 

„locus amoenus“ a typickou součástí posvátného místa při sestupu do útrob země. 

 

 Non molto lunge di qui, fra deserti monti giace una profondissima valle, cinta  

 d’ogn’intorno di solinghe selve e risonanti di non udita selvatichezza.185 

 

[Ne příliš daleko odsud, mezi opuštěnými horami leží přehluboké údolí, které je opevněno 

dokola osamoceným lesem, v němž hučí neslýchaná divokost] 

 

 Cestou za bohem Pánem je také připomenuta nymfa Arethusa, která se později stane 

pojítkem mezi dvěma nově připsanými prozaickými kapitolami. Po příchodu k posvátné jeskyni 

boha Pána uvidí posvátnou syringu zavěšenou na borovici, na kterou hrál „siracusano“ 

(Theokritos) a „mantuano Titiro“ (Vergilius). Její návrat do Arkádie je symbolickým uzavřením 

cesty. Poté scházejí pastýři do údolí a navštíví zahradu, kde je pohřbena Ergastova  matka 

Massilia, která je ve skutečnosti matkou Jacopa Sannazara.  

 Zápasem pastýřů v ekloze IX a přítomností sudího navazuje Sannazaro na Theokritovu 

idylu V (klání pastýřů Komatase a Lakon) a Vergiliovu Eklogu III (soutěž Menalka a Damoeta, 

kterým byl sudí pastýř Palaemon). Hádanka jejich posledního zpěvu je přímým odkazem na 

Vergilia. Ekloga je zároveň alegorickým zápasem středověké scholastiky s Vergiliem a 

Theokritem. 

 

   Damoetas 

      Řekni mi, v kterých zemích – a velkým budeš mi Foebem186 – 

 tři jen lokte, nic víc, je rozložen nebeský prostor.187 

    

 
185 Tamtéž, Prosa X, s. 227-228. 
186 Foebus, řecky Foibos znamená „zářivý“ a jedná se o příjmení boha Apollóna. Cf. KUŤÁKOVÁ, Eva. 
Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Seznam vlastních jmen, s. 423. 
187 Studna, z níž je vidět nebe. Cf. KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, 
Poznámky, s. 378. 
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Menalkas 

      Řekni mi, v kterých zemích má kvítek královské jméno 

 napsáno na listech svých – má Fyllis188 bude pak tvoje. 

   Palaemon 

       Není to pro mě už úkol, bych rozhodl takový zápas. 

 Ty té krávy jsi hoden, ty též. Když nedá se člověk 

 přemoci rozkoší lásky, pak nezkusí hořkostí jejich.189 

 

   Elenco 

 Dimmi qual fera é sí di mente umana 

 che s’inginocchia al raggio de la luna, 

 e per purgarsi scende a la fontana. 

 

[Řekni mi, kdo je divoké zvíře s lidským rozumem / které poklekne v záři měsíce, / a aby se 

omyl sestoupí do vody] 

   Ofelia 

 Dimmi qual é l’ucello il qual raguna 

 i legni in sua morte, e poi s’accende, 

 e vive al mondo senza pare alcuna. 

 

[Řekni mi kdo je pták, který sbírá / dřevo, když se chystá zemřít, a pak se zažehne, / a žije na 

světě bez …] 

 

Vítězem je bůh Apollón, který je inspirací pro oba soutěžící. Tím je deklarováno vítězství 

pastorální poezie ve volgare. 

 

   Montano 

      Ma quel facondo Apollo, il qual v’aspira, 

 abiia sol la vittoria;190 

 

[Ale  pouze ten výřečný Apollo, který vás inspiruje, / je vítězem;] 

 
188 Fyllis byla milenkou Iolla, soka Damoeta. Cf. KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: 
Svoboda, 1977, Poznámky, s. 379. 
189 KUŤÁKOVÁ, Eva. Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977, Vergilius, Ekloga III, s. 212-213. 
190  SANNAZARO, Jacopo. Arcadia. Roma: Carocci, 2015, Ecloga IX, s. 217-218. 
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 V poslední X ekloze je představen přítel Giovanni Francesco Caracciolo bez jakékoli 

alegorie tak, jak uvedl Vergilius ve své ekloze Galla. Caracciolo hraje na syringu i citeru, což 

odkazuje na jeho schopnost skládat krásné pastýřské verše a také poezii k hudebnímu 

doprovodu. 

 

 Caracciol, che ’n sonar sampogne o cetere 

 non troverebbe il pari in tutta Arcadia.191 

 

[Caraccio, který umí hrát na šalmaj nebo citeru / by nenašel rovné v celé Arkádii.] 

 

 Vzhledem k vyhrocené situaci v Neapoli spojené s povstáním baronů, byl tento počin 

pro Sannazara velmi riskantní. Caracciolo žil mimo okruh aragonského dvora a později se stal 

příznivcem francouzského krále Karla VIII. 

 Ekloga X je původním závěrem tohoto románu. Celková nálada pastýřské Arkádie 

vrcholí. Výčtem jsou zde opakovány prvky pastorální poezie, jména pastýřů a bohů, kteří stáli 

na počátku této tradice. Verši této poslední eklogy jako by mělo dojít ke spojení světů 

pastýřského mýtu a reality. Pastýř Selvaggio, jehož zpěv zaznívá v románu jako první, také 

příběh zakončí. 

 

 O dolce primavera,  o fior novelli 

 o aure, o arboscelli,  o fresche erbette, 

 o piagge benedette,  o colli, o monti, 

 o valli, o fiumi, o fonti,  o verdi rive, 

 palme, lauri et olive,  edere e mirti […]192 

 

[Ó sladké jaro, / ó nové květy / ó vánku, ó stromečku, / ó čerstvá travičko, / ó požehnané pláže, 

/ ó kopce, ó hory, / ó údolí, ó řeky, ó prameny, / ó zelené břehy, / palmy, vavříny a olivy, / 

břečťany a myrty …] 

 

 

 

 

 
191 Tamtéž, Ekloga X, s. 246-247. 
192 Tamtéž, Ekloga X, s. 251. 
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6.4 Nový konec 

 

 V roce 1492 se Sannazaro vrátil k Arcadii a připojil k původnímu rozsahu díla další dvě 

prozaické kapitoly a dvě eklogy. Rozšířil tak původní koncept o novou cestu pastýře Sincera, 

tentokrát z Arkádie zpět do Neapole.  

 Krize Neapolského království se stále stupňuje. Období vzpoury baronů a jejich krvavé 

potlačení má mimo jiné za následek uvěznění královského sekretáře, barona Antonella 

Petruccia, který se objevil v ekloze X označen jako „neghittoso (negligente)“ (nedbalý) a v 

první redakci s názvem Aeglogarum liber Arcadius inscriptus pod označením „nequitoso 

(malvagio)“ (zlomyslný).193 Na jeho místo nastoupil Giovanni Pontano. Sannazaro je stále více 

zapojen do dvorského života. Organizuje slavnosti a píše pro královský dvůr Farse. Vpád 

francouzského krále Karla VIII. se blíží. 

 Téma návratu začíná vzpomínkami na milovanou vlast a její krásy. Věnuje vzpomínku 

zemřelé manželce Pontana Adrianě Sassone a představuje přítele, umělce Andreu Mantegnu, 

kterého nazývá „Il padoano Mantegna“ (padovan Mantegna). V závěru prózy připomíná a 

opěvuje slavné pastýře moderní doby, jimiž jsou například Petrarcův Silvio, Boccacciův Ameto 

či Albertiho Tirsi. 

 Poslední Ergastův zpěv (ekloga XI) je v tercínách složená píseň, v níž vzpomíná na 

milovanou matku Massilii (Masellu). Jeho verše jsou paralelou ekloze V, která je oslavnou 

básní zemřelému otci. Podzemím v doprovodu nymf a se vzpomínkou na Orfea opouští Sincero 

Arkádii, aby se vrátil do milované vlasti.  

 Z podzemí vychází na náměstí před kostelem svatého Augustina. Jeho návrat je tragédií. 

Dovídá se o smrti své milované dívky a touží po smrti, tak jako po ní toužil v Arkádii, když si 

uvědomil své nekonečné trápení. Sincero vykonal cestu, která jej změnila, ale nepřinesla nic 

lepšího. Smrt matky, otce, milované dívky, ženy uctívaného Pontany a politicky zdevastovaná 

Neapol. 

 Ve své poslední ekloze XII zpívají jeho přátelé převlečení za pastýře. Benet Gareth 

řečený Cariteo a Pietro Summonte. Jediná ekloga přednesená v Neapoli je vyslovením 

Sannazarovy úcty Pontanovi. Pastýř Meliseo (samotný Pontano), který je také protagonistou 

stejnojmenné Pontanovy eklogy, v níž opěvuje lásku ke své milované, avšak předčasně zemřelé 

manželce, uzavírá román. 

 

 
193 Tamtéž, Ekloga X, s. 252. 
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6.5 A la sampogna 

 

 Roku 1501 odjíždí Sannazaro jako doprovod aragonského krále Federica do 

francouzského exilu. Pravděpodobně zde píše Sannazaro své „rozloučení se šalmají“. Román o 

jeho Neapoli   se tak uzavírá. Arkádie není únikem z Neapole, ale snem o „nea polis“ (v řečtině 

znamená toto slovní spojení nové město), v němž by vládla životní harmonie a radost. Do tohoto 

snu však vstoupil další sen, který byl předzvěstí smrti. V této poslední prozaické části se 

Sannazaro symbolicky rozloučil se šalmají a světem svých pastýřů. 
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7. Závěr 

 

 Pastorální poezie je žánr, který ovlivnil mnohé básníky různých epoch literárních dějin. 

Svým vznikem navázal na lidové slavnosti venkovských pastýřů, čímž definoval místo a 

krajinný ráz, jenž se stal závazným pro všechny jeho pokračovatele. Původním záměrem těchto 

veršů bylo nabídnout možnost úniku ze světa reality a to především z chaosu měst do světa 

idyly a harmonie. Zapomenout na současnost a ocitnout se ve snu. 

 Theokritovy idyly vymezují řadu prvků, které se staly respektovanou tradicí a mnohdy 

kánonem pro další generace básníků. Život obyvatel starověkého Řecka se odvíjel podle 

dobových rituálů a své vzory hledal v mytologii. Svět bohů a jejich příběhy se staly motivy 

pastorálních básní. Theokritovi hrdinové prožívali především trápení z nešťastné lásky. 

Dramatický prvek, který roztáčel soukolí jejich počínání. 

 Svými Zpěvy pastýřskými navázal na řeckou tradici bukolické poezie římský básník 

Vergilius. Svou citlivou povahou byl téměř předurčen k tomuto žánru. Idealizovaný svět, který 

byl vzdálený kruté realitě, tak byl na dosah. Jeho poezie spojila krásu přírody s duševní úlevou. 

Krajina a její líbeznost se stala místem pro zahálku a odpočinek. „Locus amoenus“ a jeho vidina 

působila jako hudba, která povznáší mysl. Vergiliovy básně však dokázaly mnohem víc. 

Alegorie, kterou vdechl do příběhů svým pastýřům, mu umožnila komentovat svět, ve kterém 

žil. Opěvovat své hrdiny a projevovat vděčnost svým vládcům. 

 Zdálo by se, že umělecký prostor se básníkům uzavřel a jen stěží bude možné překročit 

dosažené hranice. Ovidius však dokázal, že tomu tak není. Svými Proměnami zvládl vtěsnat do 

mytologických příběhů také prvky pastorální poezie, které rozvíjel v její kráse, a stal se tak 

jejím pokračovatelem. Spolu s Vergiliem a Theokritem se stali vzory, na které později navázali 

pokračovatelé této pastorální tradice. 

 Nová epocha nastupující po pádu Římské říše spočinula na morálních hodnotách 

křesťanského učení. Pohanství bylo prohřeškem a oddanost Bohu a jeho zástupcům na zemi 

povinností. Svoboda umění pozměnila své hranice. Přesto si literatura našla svojí cestu k tradici 

svých předchůdců, na kterou navázala. Změny, kterými procházel tento žánr, vidíme již ve 

starověku. Je to především Vergiliova alegorie a jeho životní filozofie hledající duševní klid a 

z něho plynoucí štěstí.  

 Tato představa nevinného místa, která společně s morálními hodnotami křesťanství 

nabídne lepší svět, prostoupila Boccacciovo pastorální dílo. Jeho Ninfale d’Ameto a Ninfale 

fiesolano přinesly do literatury mnoho nového. Topoi krajiny a nešťastné lásky, jakož i 
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přítomnost mytologických prvků jsou na první pohled převzatými klišé z antických předloh. 

Záhy však čtenář zjistí, že způsob, jakým tato topoi Boccaccio uchopil, je zcela odlišný.  

 Především je to alegorie, která umožnila Boccacciovi vtěsnat do příběhů nymf morální  

hodnoty křesťanského člověka. V jeho Commedii nejsou Nymfy pouhou družinou bohyně, ale 

ztělesněním ctností, jež zachrání zbloudilé duše před zatracením. Pohanský model bohyně a její 

družiny je nasazen na křesťanskou vidinu Boha a pozemských ctností.  

 Nešťastná láska nepřináší nekonečné trápení, ale je nástrojem k proměně člověka. 

Morální charakter vidíme i ve Fiesolských nymfách. Svátost manželská nesmí být poskvrněna 

násilím a je jediným vyvrcholením pozemské lásky muže a ženy. Navzdory ctnostem a 

morálním odkazům je Boccacciův text prostoupen erotikou. Ta se samozřejmě objevovala již 

ve verších jeho starověkých inspirátorů, avšak Boccacciova popisnost je mnohem plastičtější.  

Velkou pozornost také věnuje psychologii postav. Trápení a smutek, které prožívají rozvíjí 

mnohem hlouběji než tomu bylo u jeho předchůdců. Boccaccio byl bezesporu velmi 

talentovaný vypravěč, který posunul tento žánr novým směrem. 

 Z rozmanité literární tvorby Lorenza de’Medici je patrné, že chtěl vyzkoušet mnoho 

stylů a žánrů. Byl vzdělaným humanistou a nechal se inspirovat mnoha antickými i 

středověkými vzory, které nalézáme v celé jeho tvorbě. To nás také může vést k pocitu tvůrčí 

ochablosti a řemeslné imitace. Takové hodnocení by však nebylo spravedlivé. Miloval umění a 

zejména literaturu. Jeho obliba v komicko-realistické poezii se v jeho pastorální tvorbě odrazila 

nejvíce. V básni Corinto vyznívá pastýřovo vychloubání a přehnaný patos především komicky 

ve srovnání s verši Theokrita, Vergilia či Ovidia. A také závěr této básně, který nabádá čtenáře, 

aby si užíval života, dokud je čas, v žádném případě neodráží morální ani jiné duchovní aspekty 

doby. Lorenzo vložil do svých veršů mnoho osobitých prvků, kterými se tak od předloh svých 

předchůdců odlišoval. 

 Zcela novým způsobem zpracoval téma pastýřského života a idealizovaného světa 

Jacopo Sannazaro. Často promlouvá postavami svých pastýřů on sám jako Vergilius v obleku 

Tityra. 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.  

 Do díla jsou šifrovány události týkající se života jeho přátel a různých společenských 

problémů. Dominantní motiv příběhu je cesta. Touha po poznání a naději připomíná Platona. 

Po dokončení románu se k motivu cesty vrátil, aby připsal k dílu další dvě kapitoly a vykonal 
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tak cestu novou. Tentokrát však opačnou. Návratem do Neapole končí jeho sen o idylickém 

světě, do něhož promítal svoji představu o nevinnosti a touhu po ideálním blahu. Jeho dílo je 

snem o lepším životě, který reflektuje ten jeho skutečný, do něhož vstoupí další sen, který je 

předzvěstí, jenž se naplní a definuje konec naděje.  

 Vykonaná cesta básníka změnila, ale ne k lepšímu. Změna je spíš zklamáním a 

poznáním než očistou, kterou prošel Ameto. Ve svém vyprávění respektuje téměř kánonicky 

hlavní topoi pastýřské literární tradice. Smíšený les jako „locus amoenus“, nymfy a bohy a 

všudy přítomné trápení z lásky milované dívky a odloučení od drahé vlasti. Propojeností motivů 

odkazujících na své předchůdce či alegoricky reagujícími verši na skutečnou situaci v království 

demonstruje Sannazaro své humanistické vzdělání a talent zakomponovat do příběhu široké 

spektrum prvků a kontextu událostí jeho života. 

 Žil ve světě, který viděl, a životem, který vnímal. Příběh, v němž chtěl skloubit obojí, 

situoval do idylického prostředí duševní krásy a blaha. Nahlídneme-li na jeho volbu prismatem 

touhy po klidu a harmonii, nevyhneme se vnímání literárního umění jako zprostředkovatele 

heroického a idylického světa spíše než světa tragického a komického.  
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8. Resumé 

 

 Cílem této práce je představit pastorální téma v italské literatuře, jeho původ a následný 

vývoj. Díla, která byla vybrána jako základ k definování charakteristických prvků a topoi tohoto 

žánru, jsou bukolické idyly řeckého básníka Theokrita a pastorální eklogy od římského autora 

Vergilia. 

 Sicilský rodák Theokritos je považován za tvůrce žánru bukolické poezie. Inspiraci 

našel především v lidových slavnostech venkovských pastýřů a svými verši unikal z 

chaotického prostředí města do idylického světa pastýřů. Jeho pokračovatelem byl Vergilius,  

rodák z Mantovy, který uchopil toto téma novým způsobem a svými verši alegoricky reagoval 

na dobové politické dění. V dílech obou autorů si všimneme také mytologických prvků, které 

se staly nedílnou součástí světa pastýřů. 

 Práce je rozdělena do šesti kapitol. Po krátkém úvodu následuje část, ve které jsou 

představeni výše zmínění autoři starověku. Třetí kapitola je věnována Boccacciovi a jeho 

Ninfali. Na začátku této kapitoly jsou rozebrána topoi, která literatura středověku převzala a 

uchopila novým způsobem. Čtvrtá kapitola je věnována humanismu a renesanci v Itálii. 

Představíme v ní osobnost Lorenza de’Medici, život na renesančních dvorech Itálie a snahu 

tehdejších intelektuálů navázat na tradici antické literatury. Ve skladbách Corinto a Apollo e 

Pan si povšimneme prvků, které převzal od svých antických předchůdců, inspirace, kterou 

nalezl u Boccaccia a také jeho vlastní originality. Život a dílo Jacopa Sannazara je cílem 

posledních dvou kapitol této práce. Detailní analýze pastorálního románu Arcadie je věnována 

samostatná část.  

 Za hlavní prvky tohoto díla, které je považováno za první román italské literatury, je 

autobiografická linie a historické události tehdejšího Neapolského království, téma nešťastné 

lásky a odloučení od drahé vlasti, jakož i kritika tehdejší politické situace v království. Zvláštní 

pozornost je při analýze věnována mytologii, antickým vzorům a inspiraci Petrarcou a 

Boccacciem.  
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9. Riassunto 

 

 L’obiettivo di questa tesi di laurea è di presentare il tema pastorale nella letteratura 

italiana, l’origine e lo sviluppo successivo. Le opere scelte come base per definire gli elementi 

caratteristici e tópoi di questo genere sono gli idilli bucolici del poeta greco Teocrito ed egloghe 

pastorali dell’ autore romano Virgilio. 

 Il siciliano di nome Teocrito è considerato l’inventore di questo genere della poesia 

bucolica. Ha trovato l’ispirazione soprattutto nelle feste popolari dei pastori della campagna e 

con i suoi versi fuggiva dal caotico ambiente della città al mondo idillico dei pastori. Il 

continuatore di questo modello della poesia è stato Virgilio, poeta mantovano. Era lui chi ha 

adattato questo tema letterario in modo nuovo usando i versi della poesia pastorale per reagire 

in maniera allegorica alla situazione politica dell’epoca. Nell’opera di entrambi gli autori 

vediamo anche gli elementi mitologici che sono diventati la parte inseparabile dal mondo 

pastorale. 

 Questa tesi è divisa in sei capitoli. Dopo una breve introduzione segue la parte nella 

quale presentiamo entrambi gli autori classici. Il terzo capitolo è dedicato a Boccaccio e ai suoi 

Ninfali. All’inizio del capitolo vengono analizzati i tópoi, i quali sono stati adottati dalla 

letteratura medievale in modo diverso rispetto alla classicità. Il quarto capitolo è dedicato 

all’umanesimo e al rinascimento italiano. In questo capitolo presentiamo anche il personaggio 

di Lorenzo de’Medici, la vita delle corti rinascimentali in Italia; e il desiderio degli umanisti di 

riallacciare la letteratura classica. Nelle due composizioni di Lorenzo: Corinto ed Apollo e Pan, 

analizziamo l’ispirazione dell’epoca classica, quella boccaccesca; e la sua invenzione. La vita 

ed opera di Jacopo Sannazaro sono gli obiettivi degli ultimi due capitoli di questa tesi. Tutto 

l’ultimo capitolo è dedicato all’analisi dettagliata dell’Arcadia; il suo romanzo pastorale. 

 Gli elementi principali di quest’opera, che è considerata il primo romanzo della 

letteratura italiana; sono la linea autobiografica ed eventi storici del regno di Napoli dell’epoca, 

il tema dell’amore infelice, il tema del distacco dalla patria amata; e la critica della situazione 

politica. Particolare attenzione è dedicata, analizzando tutto il testo, alla mitologia, ai modelli 

classici; ed all’ispirazione petrarchesca e boccaccesca. 
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10. Summary 

 

 The aim of this thesis is to introduce the pastoral theme in Italian literature, its origin, 

and the subsequent formal trasnformation. The works selected as a basis to define the 

characteristics and topoi of this genre are the bucolic idylls of the Greek poet Theokritos and 

pastoral eclogues of the Roman author Vergilius. 

 Sicilian native Theokritos is considered an inventor of the genre of bucolic poetry. He 

found the inspiration mainly in the folk celebrations of the rual shepherds, and his verses 

provided him the opportunity to escape from the chaotic entvironment of the city to the idyllic 

word of shepherds. His follower was Vergilius, a native of Mantova, who adopted this theme, 

using his own style to evaluate allegorically the problems of his time. The mythological 

elements which became the integral part of the shepherd’s world will be of particular focus in 

the works of both authors. 

 This thesis is divided into six chapters. The short introduction is followed by a section 

highlighting the above-mentioned authors. The third chapter is dedicated to Boccaccio and his 

Ninfali. The manner in which the pastoral topics were incorporated into the literatture of the 

Middle Ages is analysed at the beginning of this chapter. The fourth chapter is dedicated to 

humanism and Renaissance in Italy. The historical figure of Lorenzo de’Medici will be 

introduced in this chapter, along with an examination of the lifestyle of the courts of the period 

and the humanist’s desire to follow the tradition of ancient literatture. Two compositions of 

Lorenzo de’Medici – Corinto and Apollo e Pan – will be analysed with respect to the inspiration 

derived from the antient time, the influence of the Boccaccio, and Lorenzo’s own originality. 

The last two chapters of this thesis will present the life and work of Jacopo Sannazaro. Detailed 

analysis of the pastoral novel Arcadia will be carried out in a separate chapter.  

 The main elements of this novel, considered to be a first in Italian literature, are the 

autobiography and historical events of the Kingdom of Naples, the theme of despondent love, 

and the separation from the beloved homeland, as well as the criticism of the political situation 

in Naples that time. Throughout the analysis, particular attention will be given to the mythology, 

classical inspiration, and the impact of the work of Petrarca and Boccaccio on this prosimetrum. 
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