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Autorka věnovala svou bakalářskou práci analýze pastorálních idyl Giovanniho Boccaccia a 

nyní  se zaměřila na podobně orientovanou část odkazu o sto let mladšího literáta, Lorenza 

de’ Medici. Tento zájem o kontinuitu jistých forem a témat (o imanenci literárního vývoje, 

řečeno s formalisty) je velmi sympatický a nepochybně také účelný. 

Úvodní partie jsou stručné, syntetické, ale věcně vesměs korektní. Autorka 

charakterizuje kulturní situaci druhé poloviny 15. století a akcentuje fakt, že teprve v tomto 

okamžiku nastupuje reakce na humanistické upřednostnění latiny jakožto literárního jazyka. 

To je zcela namístě: právě v těchto souvislostech je Lorenzovo dílo mimořádně významné. 

Drobná připomínka: Pico della Mirandola (s. 8) samozřejmě patřil do Lorenzova kruhu, ale na 

návratu k volgare se nepodílel. Následuje Lorenzova biografie, přehled jeho díla a zhodnocení 

jeho mecenátu. Tím vším je připraveno půda k analytické části, rozsahem dvojnásobné a 

velmi pečlivé. 

Denisa Lukášová věnovala pozornost čtyřem Lorenzovým skladbám s mytologickou 

tematikou, využívajícím vcelku koherentně idylickou – amorózní a pastorální – složku 

starořeckého mýtu. Skladby jsou nestejně rozsáhlé a vyznačují se různou mírou dokončenosti. 

První skladba, jíž diplomatka věnuje pozornost, je ekloga („capitolo pastorale“) 

Corinto, cca 65 tercín. Mladičký Lorenzo tu zřejmě promítl na antikizující pastorální pozadí 

svou lásku k Lucrezii Donatiové. Precizní analýzou autorka doložila, že formální inspirace 

skladby je podvojná: na jedné straně tu zřetelně působí antické vzory (Theokritos, Ovidius a 

Vergilius), na druhé straně neméně důležitou inspiraci tu již představuje i domácí tradice, a to 

v plném rozsahu zásadních básnických výkonů předchozího století. Jestliže dantovská 

inspirace je doložitelná spíše v detailu, návaznost na Petrarku znamená přebírání motivů. 



Hlavním modelem je však průkazně Boccaccio, objevitel této tematiky (autorce právě v tomto 

ohledu důvěrně známý).  

Diplomantka se nicméně nespokojuje s konstatováním těchto intertextuálních vazeb a 

všímá si také toho, co lze pokládat za osobitý vklad Lorenzův: úsměvné melancholie, s níž je 

doporučováno quattrocenteskní „carpe diem“. Za svou osobu bych dodal, že za pozornost 

stojí i – jemná a zajisté obtížně popsatelná – méličnost některých veršů, doklad skutečného 

lyrického cítění, někdy až leopardiovské čistoty (zejména úvodní a pak závěrečné tercíny, 

obraz půvabné zahrady, ústící v gnómickou výzvu: Cogli la rosa, o ninfa…“). 

Dalším analyzovaným textem je poměrně krátký fragment  Furtum Veneris et Martis, 

zpracování známého příběhu milenecké dvojice polapené in flagranti do Vulkánovy sítě. I zde 

lze doložit ne-li homérovské, tak ovidiovské východisko, autorka nicméně upozorňuje také na 

skutečnost, že pikantnost situace má blízko k elegantní frivolnosti Tanečních písní a 

Karnevalových zpěvů. I zde tedy působí rovněž domácí tradice, která dokonce v tomto 

případě představuje v konfrontaci s antickými texty radikálně novou žánrovou polohu. 

Nedokončená ekloga Apollo a Pan zřetelně čerpá z Ovidiových Proměn, toto 

východisko je však rozvinuto samostatně a s nepochybnou obratností. 

Vrcholnou skladbou této řady je Ambra, napsaná ve 48 boccacciovských oktávách. 

Skladba nemá přesvědčivou narativní koherenci, ale jednotlivé tematické položky (zima, 

potopa, vlastní příběh atd.) jsou propracovány s velkou invencí a znovu – s nespornou 

lyrickou elokvencí. I tato skladba – naposledy – dokládá podvojnost Lorenzovy inspirace: na 

jedné straně opět Ovidius, na druhé Dante, Petrarca, Boccaccio, ale už také Poliziano a Pulci. 

Dodal bych, že dramatické oktávy, líčící milostné pronásledování nymfy Ambry bohem řeky 

Ombrone (za spiklenecké pomoci řeky Arna), dokládají, že Lorenzo dokázal úspěšně 

konkurovat i narativním kvalitám Boccacciových idyl. 

Závěrem: 

Práci pokládám za zdařilou. Autorka vládne dobrým stylem, formálně má práce 

všechny náležitosti. 

Hodnotím ji známkou výborně. 
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