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Abstrakt 

Cílem této práce je prozkoumat vývoj významů konceptů virtù a fortuna v literatuře italského 

cinquecenta a následně pak oba koncepty konfrontovat s životní praxí. Díla, na základě 

kterých bude provedena analýza, jsou: traktát Il Principe (Vladař) Niccola Machiavelliho, 

traktát Il Cortegiano (Dvořan) Baldassara Castigliona a autobiogrfie La Vita (Vlastní 

životpis) Benvenuta Celliniho. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je 

stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Niccolò Machiavelli, jeho život 

a dílo, následuje sémantická analýza pojmů: virtù a fortuna v textu Vladaře. Ve čtvrté 

kapitole je představen Baldassare Castiglione, jeho život, dílo, a také rozbor sémantických 

proměn, ketrých pojmy virtù a fortuna v jeho díle nabývají. V páté kapitole je představen 

Benvenuto Cellini, jeho život a dílo, dále jsou teoretické koncepty virtù a fortuna rozebrány 

na příkladě myšlení reálného člověka. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, 

konfrontuje významové odstíny obou pojmů ve všech dílech a poukazuje na odlišnosti 

a podobnosti mezi jednotlivými autory. 

Abstract 

The aim of this work is to study the development of meaning of two concepts virtù and 

fortuna in Italian literature of 16th century and confront both concepts with the reality 

afterwards. The basis for the analysis are following works: political treatise Il Principe (The 

Prince) by Noccoló Machiavelli, moral treatise Il Cortegiano (The Courtier) by Baldassare 

Castiglione and autobiography La Vita (The Autobiography of Benvenuto Cellini) 

by Benvenuto Cellini. This work is divided into five chapters. The second chapter is a short 

introduction to the whole work. In the third chapter is presented Niccolò Machiavelli's life 

and work which are followed by semantic analysis of the concepts virtù and fortuna in the 

text of The Prince. The fourth chapter is dedicated to Baldassare Castiglione’s life, work and 

short analysis of the transformations that virtù and fortuna assume in text of The Courtier. 

In the fifth chapter is presented Benvenuto Cellini’s life and work. Afterwards the concepts 

virtù and fortuna are studied in the context of an example of life and thinking of an actual 

person. The sixth and last chapter is a recapitulation. It contains confrontation and comparison 

of the meanings which studied terms assume in all three works and points out differences and 

similarities.
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2. Úvod 

Niccolò Machiavelli, Baldassare Castiglione a Benvenuto Cellini patří nepochybně mezi 

nejzajímavější osobnosti své doby. Ve svých dílech se věnovali rozličným tématům, všichni, 

ale stejně výrazně reprezentují základní aspekty své doby. Cílem této bakalářské práce je 

prozkoumání klíčových pojmů, se kterými se setkáváme napříč celou italskou literaturou 

cinquecenta – virtù a fortuna, nástin jejich fungování v ideálním kontextu a jejich následná 

konfrontace s životní praxí. Zkoumání výše zmíněných pojmů probíhá prostřednictvím 

zaměření se na jejich bezprostřední užití v textech: Il Principe, Il Cortegiano; kontext tohoto 

užití. Na základě této analýzy pak bude přistoupeno k porovnání a konfrontaci teoretického 

významu pojmů, prezentovaného v analyzovaných dílech, s jejich působením v životní praxi 

prostřednictvím analýzy textu La Vita. 

Po tomto úvodu, který tvoří druhou kapitolu bakalářské práce, je práce rozdělena do 

dalších pěti kapitol. Třetí kapitola práce je věnována osobě Niccola Machiavelliho a jeho 

spisu Il Principe. Na úvod je nastíněn historický kontext, ve kterém Machiavelli působil, 

a ve kterém zmíněné dílo vzniklo. Následuje autorův bio-bibliografický medailon. Dále práce 

pokračuje krátkým nástinem etymologického původu termínu virtù a jeho vývoje. V úvodu 

k analytické podkapitole je také krátce nastíněna problematika překladu těchto pojmů 

do češtiny. Kapitola je zakončena podrobnější analýzou vybraných citátů z textu Il Principe, 

a uvádí, kde a v jakém významu Machiavelli v tomto díle užívá pojmů virtù a fortuna. 

Čtvrtá kapitola této práce se věnuje Baldassaru Castiglionovi a jeho dílu Il Cortegiano. 

Struktura této části práce je analogická části předchozí, která je věnována Machiavellimu. 

Na začátku, je tedy popsána historická situace za Castiglionova života a při vzniku jeho díla, 

stejně jako je zde obsažen i Castiglionův bio-bibliografický medailon. Poté následuje 

teoretické upřesnění termínu ideální kontext. Dále práce pokračuje k analýze Castiglionova 

klíčového díla, která zkoumá stejné pojmy jako analýza věnovaná Machiavelliho textu. 

Pátá kapitola práce je věnována osobě Benvenuta Celliniho a jeho spisu známému jako 

La Vita. Struktura této části je analogická k částem předchozím. Na začátku je tak popsán 

historický kontext Celliniho života, stejně jako je zde obsažen i Celliniho bio-bibliografický 

medailon. Dále je teoretická náplň pojmů virtù a fortuna konfrontována s reálným životem 

a myšlením reálného člověka prostřednictvím analýzy textu La Vita. Na konci práce je pak 

v šesté kapitole dán prostor shrnutí analýz všech tří děl a jejich vzájemné konfrontaci, kde je 

poukázano nejen na odlišnosti mezi autory ale také na jisté podobnosti, které je možné v 

jejich dílech najít. Obsah práce vychází především z primární literatury v italském originále, 
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kromě které je využito i primární literatury v podobě českých překladů zkoumaných děl a 

sekundární literatury v italském, anglickém, českém a ruském jazyce. 
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3. Niccolò Machiavelli 

3.1. Bio-bibliografický medailon 

V následující části práce bude představena osobnost Niccola Machiavelliho. Nejprve je, 

pro lepší pochopení jeho osoby a díla, stručně popsán historický kontext, v němž Machiavelli 

žil, tvořil a ve kterém vzniklo i jeho nejvýznamější dílo Vladař. 

3.1.1. Přelom století: Machiavelli a jeho doba 

Niccoló Machiavelli se narodil roku 1469 a zemřel roku 1527. Lze jej proto považovat 

za člověka přelomu dvou století: 15. a 16. Většina jeho tvorby spadá sice do 16. století, je ale 

třeba mít na paměti, že myšlenky a zkušenosti, které se do jeho díla promítly mají původ 

převážně v 15. století.1 

Cinquecento, tedy 16. století, je zpravidla považováno za dobou doznívající renesance 

a nastupujícího baroka. Nicméně charakteristika tohoto století jako celku je značně 

problematická. Existuje mínění, že celé toto období bylo vyvrcholením renesance, ale zároveň 

existují i názory, že pouze první polovina tohoto století byla svého druhu vrcholem renesance, 

zatímco druhá polovina je již označována za období baroka.2 Někdy se tomuto období, 

zejména ve výtvarném umění, přezdívá manýrismus.3 Nejblíže pravdě je však tvrzení, 

že cinquecento je velmi komplikovaným a ne vždy zcela lineárním přechodem mezi renesancí 

a barokem, během kterého došlo k proměně jak uměleckého stylu a politické situace 

tak i lidské mentality. 

Podobu a průběh celého šestnáctého století do jisté míry předurčila celá řada výrazných 

historických zlomů. Ještě na konci století předcházejícího byl janovským mořeplavcem 

ve španělských službách, Kryštofem Kolumbem, objeven nový světadíl. Tento objev nejen 

výrazně zasáhl do 16. století ale zároveň předurčil celý pozdější historický vývoj Evropy 

i celého světa. Španělské království díky bohatství objevenému v novém světě stále více 

prosperovalo, a současně s Portugalskem se proměnilo ve velmoc nového typu: koloniální 

mocnost. Do Evropy se prostřednictvím španělských mořeplavců dostaly plodiny do té doby 

zcela neznámé, a zároveň došlo, kvůli nově objeveným drahým kovům, k proměně cen 

na evropském trhu. To vše se stalo příčinou přesunu kapitálu do španělských a portugalských 

obchodních center, zatímco tradičně významné italské přístavy jako Janov a Benátky začaly 

                                                           
1 Pelán, J. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 34–35. 

2 Tamtéž, s. 34. 

3 Little, Stephen. ...ismy. Praha: Slovart, 2005, s. 38. 
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pomalu upadat. Ekonomický úpadek umocnil také vpád francouzských vojsk Karla VIII. 

na Apeninský poloostrov.4 

V daném historickém období ještě nelze hovořit nejen o Itálii, ale ani o kulturní jednotě 

na jejím budoucím území. Apeninský poloostrov byl rozdroben na množství rozrůzněných 

a neustále soupeřících mezi sebou státních útvarů, které byly v porovnání s dobovými 

evropskými velmocemi, jako Francie či Španělsko, malé a relativně slabé. Jednota politická 

mezi těmito státy v danou chvíli nepřicházela v úvahu. Na jihu se rozkládala Neapolské 

a Sicilské království. Ve střední Itálii se nacházeli církevní stát, Florentská a Sienská signorie. 

Na severu byla vévodství Piemontské, Milánské, Benátská republika a celá řada dalších 

státních útvarů, zanedbatelných rozměrů i významů.5 

Niccolò Machiavelli se narodil a převážnou část svého života působil ve Florencii, proto 

je potřeba se v tuto chvíli zaměřit právě na to, jak se dějinné zvraty podepsaly právě 

na Florencii případně na životě samotného autora. Ještě koncem 15. století, za vlády Lorenza 

dei Medici (1469–1492) disponovala Florencie vůdčím politickým postavením 

na Apeninském poloostrově a hrála klíčovou roli v udržování míru mezi jednotlivými státy. 

Nicméně po jeho smrti, kdy vládu nad Florencií převzal jeho syn Piero, došlo k výrazným 

proměnám.6 S příchodem nového století se po celé Itálii postupně šířily nejrůznější formy 

náboženského fanatismu kvůli obavám z nadcházejícího století. Nikde ale tyto náboženské 

projevy nebyly tak výrazné jako právě ve Florencii. V posledních letech vlády Lorenza 

Medicejského přišel z Ferrary do Florencie dominikánský mnich Girolamo Savonarola a začal 

zde kázat. Vštěpoval lidem myšlenku, že je společnost zkažená, že se blíží nevyhnutelná 

apokalypsa, a že je proto nutné očistit se od veškerých hříchů. Díky argumentační 

propracovanosti kázaní a osobní rétorické zdatnosti jeho popularita každým dnem rostla 

a řady jeho následovníků se rozšiřovaly.7 Do situace ve Florencii zasáhl i začátek 

tzv. italských válek v roce 1494, které pak trvaly až do roku 1529. Tyto války zapůsobila 

Francie, která vyšla z nedávno ukončené stoleté války velmi posílena, a jen čekala na vhodný 

okamžik pro zahájení expanze. Záminkou k této expanzi se v roce 1494 stal právě nárok 

francouzského krále Karla VIII. z Anjou na neapolskou korunu. Karel VIII. tak se svým 

vojskem vpadl do Itálie, a vydal se na jih k Neapoli. Signorie byly příliš slabé oproti 

                                                           
4 Mieli, P. Il cinquecento: Il rinascimento. Machiavelli e Guicciardini. Milano: Corriere della sera, 2005, s. 14–

15. 

5 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 93. 

6 Tamtéž, s. 97. 

7 Tamtéž, s. 101–102. 
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francouzskému vojsku a neschopné jakéhokoli výraznějšího odporu, nebyly sto zastavit 

postup Karlových vojsk.8 

Piero Medicejský si byl vědom, že je proti francouzskému vojsku zcela bezmocný, 

a proto se rozhodl, že se vzdá a ještě zaplatí výkupné. Ve Florencii ale mezitím došlo 

ke vzpouře a Piero byl nucen uchýlit se do Benátek. Ve Florencii byla poté vyhlášena 

republika. Těchto zmatků využila Pisa, k vymanění se z dosavadní Florentské nadvlády.9 

Do čela nově vzniklé republiky se dostal právě Girolamo Savonarola, a ve Florencii nastolil 

vlastní režim theokratického rázu, a provedl celou řadu odpovídajících reforem. Savonarola 

vypracoval dokonce i ústavu a měl v plánu reformovat i celou Itálii.10 Když dorazil Karel 

VIII. do Florencie, bylo město dobře připraveno k obraně proti královskému vojsku. 

Po vyjednávání se Savonarolou francouzský král nakonec jeho režim podpořil a vydal se 

i s vojskem dál na jih.11 Savonarolův režim přetrval až do roku 1498, ačkoli již v roce 1495, 

kdy Francouzi – nejmocnější spojenci Florentské republiky – opustili Itálii, byl jeho pád již 

nevyhnutelný kvůli narůstu nespokojenosti florentských občanů se stávající situací: se 

zbytečně dlouhou válkou s Pisou či s naprostým selháním savonarolových věšteb. Prohlásil 

proto, že podstoupí zkoušku ohněm, a dokáže tak všem, že je opravdovým prorokem. 

Na poslední chvíli se pak ale pokusil ze zkoušky vymluvit, což zapříčinilo jeho okamžité 

zatčení a 22. května 1498 byl nejprve oběšen a následně upálen.12 

Po Savonarolově smrti pak přetrvala republika ještě po dobu dalších čtrnácti let. Situace 

však zůstávala nadále velmi komplikovaná, jak ve Florencii, tak i na území celého 

Apeninského poloostrova. Roku 1502 se do čela Florencie dostal gonfaloniér Piero Soderini 

který v tomto úřadě setrval až do návratu Medicejských, a tedy i do konce republiky.13 

Nástupcem francouzského krále Karla VIII. se stal jeho bratranec Ludvík XII.14 , který se 

také vydal na tažení do Itálie a stejně jako jeho předchůdce měl vlastní představu 

o nástupnictví v Miláně a Neapolském království. Papež, Alexandr VI., byl na jeho straně.15 

                                                           
8 Geiss, I. Dějiny světa v souvislostech. Praha: IŽ, s.r.o., 2002, s. 242–243. 

9 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U. Hoepli, 1912, s. 252. 

10 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 103. 

11 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U. Hoepli, 1912, s. 253. 

12 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 105. 

13 Gardner, E. G. The Story Of Florence, London: J. M. Dent & co., 1920, s. 137. 

14 Geiss, I. Dějiny světa v souvislostech. Praha: IŽ, s.r.o., 2002, s. 429. 

15 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 106. 
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Po smrti Alexandra VI. byl však zvolen nový papež, Julius II., který se pak roku 1511 stal 

zakladatelem proti-francouzské Svaté ligy. 

Liga sjednotila většinu italských států, Španělsko a Anglii. Tato politická konstelace pak 

přiměla Ludvíka XII. odejít zpět do Francie. Ještě předtím přišel francouzský král 

o Neapolsko ve prospěch Španělů a nakonec v bojích s proti-francouzskou aliancí ztratil 

i území na severu Itálie. Přestože zvítězil v bitvě u Ravenny roku 1512, byl nakonec nucen 

ustoupit. Ve stejném roce se v Toskánsku objevila i španělská vojska, a po vyplenění Prata 

dopomohli Španělé Medicejským k obnovení vlády ve Florencii.16 

Kvůli tragické smrti Piera dei Medici, byli hlavními představiteli rodu v této době jeho 

mladší bratři: kardinál Giovanni (pozdější papež Lev X.) a Giuliano.17 Soderini byl nucen 

odejít do exilu a Medicejští se tedy díky pomoci španělského vojska mohli opět ujmout vlády 

a obnovit původní pořádky. Začátkem roku 1513 došlo k incidentu, kdy se Savonarolovi 

stoupenci Pietro Paolo Boscoli a Agostino Capponi chtěli pokusit o ,,osvobození” Florencie 

od Medicejských jejich zavražděním. Spiknutí však bylo nakonec odhaleno a Boscoli 

i Capponi byli popraveni. Ve stejném roce se kardinál Giovanni stal papežem, a do čela 

Florencie se tak dostal Lorenzo, jeho synovec, který vládl podobným způsobem jako jeho děd 

Lorenzo “Il Magnifico”, a právě jemu Machiavelli později věnoval Vladaře. 

Po smrti Lorenza se již v rodině Medicejských žádný schopný vládce neobjevil.18 

Mezitím na Apeninském poloostrově pokračovaly italské války. O nadvládu nad územím 

Itálie zde tentokrát bojovali francouzský král František I. a císař Svaté říše římské Karel V., 

který byl zároveň i králem španělským. Italské státy se společně s Františkem I., a také 

s papežem Klementem VII. (z rodiny Medici) spojili do proti-císařské Cognacké ligy. 

Říšskému vojsku se v bojích dařilo narozdíl od vojska ligy, a mohlo tak postupovat dále 

na jih. Když armáda Karla V. vstupovala do Říma, vévoda Karel z Bourbonu, jejich velitel, 

padl (zda byl skutečně zabit Benvenutem Cellinim nelze spolehlivě prokázat ani vyvrátit). 

Vojáci zbavení vlivu a dohledu silné autority vtrhli do Říma a město vyplenili.19 Poměrně 

záhy po této události, později nazvané ,,sacco di Roma”, v roce 1527 ve Florencii došlo 

k další politické proměně: Florenťané znovu vyhnali z města Mediceje a vyhlásili republiku.20 

                                                           
16 Gardner, E. G. The Story of Florence. London: J. M. Dent & co., 1920, s. 140. 

17 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U.Hoepli, 1912, s. 182. 

18 Gardner, E. G. The Story Of Florence. London: J. M. Dent & co., 1920, s. 140–141. 

19 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 116–117. 

20 Gardner, E. G. The Story Of Florence. London: J. M. Dent & co., 1920, s. 142.  
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Pro mentalitu 16. století byla typická návaznost právě na humanistický antropocentrismus 

quattrocenta. Nicméně již na počátku století, jak je jasně patrné z příkladu Niccola 

Machiavelliho, se humanistický antropocentrismus začal proměňovat v deziluzivní 

individualismus. V kultuře ale nadále vládly humanistické ideály quattrocenta. I v tomto 

pro kulturu nepříznivém století však působili výborní filologové jako Piero Vettori nebo 

Vincenzo Borghini. Literatura procházela procesem postupné laicizace, ač se ještě nedá 

mluvit o její definitivní demokratizaci. Latina se nadále těšila značné prestiži mezi vzdělanci, 

latinsky se psaly jak mnohé verše, tak i historické práce. Italština ve své toskánské podobě 

se však s již definitivní platností stala jazykem národní literatury. 

Diskuze o jazyce, započatá už v předchozím století, v cinquecentu pokračovala, ačkoli 

z části změnila předmět: tentokrát bylo v centru pozornosti pouze ,,volgare” a jeho správné 

používání. Pietro Bembo, známý učenec své doby, napsal během první poloviny 16. století 

studii Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua (Pojednání o lidovém jazyku), ve které 

obhajoval tvrzení, že základem italštiny by měla být florentština velkých trecentistů (jako 

vzor pro poezii Petrarca, zatímco Boccaccio měl být vzorem pro prózu). Tento text 

odstartoval mezi učenci již zmíněnou debatu o správné podobě literární italštiny.21
 

Machiavelliho literárními součásníky byli například Baldassare Castiglione, Ludovico 

Ariosto nebo také Francesco Guicciardini, který sdílel s Machiavellim jeho skepticismus 

a individualismus. 

3.1.2. Biografie 

Teď, když je nám znám historický kontext Machiavelliho života, je potřeba představit jej 

i jako osobu soukromou. 

Niccolò Machiavelli se narodil ve Florencii 3.května 1469. Byl prvorozeným synem22 ve 

staré toskánské rodině, která pocházela z Montespertoli, malé komuny v blízkosti Florencie.23 

Ačkoli patřila Machiavelliho rodina mezi pozemkové vlastníky, nedá se říci, že by byli nějak 

výrazněji movití. Otec rodiny, Bernardo Machiavelli, nemohl dokonce ani vykonávat 

právnickou profesi kvůli dluhům.24 O raném životě či studiích Machiavelliho se toho mnoho 

neví, neboť se o tomto období jeho života nedochovaly téměř žádné zprávy. 

                                                           
21 Pelán, J. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 38.  

22 Mieli, P. Il cinquecento: Il rinascimento. Machiavelli e Guicciardini. Milano: Corriere della sera, 2005, s. 125. 

23 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U. Hoepli, 1912, s. 295. 

24 White, M. Machiavelli: Nepochopený muž. Praha: BB/art, 2006, s. 27. 
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Nepatrná část informací, které se přece jen dochovaly, pochází z knihy vzpomínek Libro 

di ricordi (Kniha vzpomínek) jeho otce.25 Na jejím základě lze usoudit, že se Niccolo 

Machiavelli již od mládí zajímal o humanitní vědy. V roce 1478 začal se studiem latiny 

a o čtyři roky později začal studovat základy aritmetiky, a zároveň vytvářel také první krátké 

texty v latině. 

Nic nenasvědčuje tomu, že by kromě latiny ovládal také řečtinu, nicméně je velice 

pravděpodobné, že znal velmi dobře díla klasických řeckých autorů, které nejspíše studoval 

v latinském překladu.26 Nejstarším dochovaným textem Machiavelliho je dopis z března roku 

1498, ve kterém, mimo jiné, kritzuje Girolama Savonarolu, který v té době měl Florencii 

pod kontrolou.27
 

Po Savonarolově pádu začala Machiavelliho kariéra ve službách Florentské republiky. 

Ačkoli mu bylo pouhých 29 let a pravděpodobně neměl žádné předchozí zkušenosti 

s působením v administrativě či politice, byl Velkou radou jmenován tajemníkem druhé 

kanceláře Florentské republiky. Pouhý rok po začátku politické kariéry se dostal do funkce 

tajemníka úřadu „Dieci della Guerra“, který se věnoval zahraniční politice. Ke konci roku 

1499 se Machiavelli vydal na svou první diplomatickou misi do Pontedera, kde měl 

vyjednávat s pánem Piombina, kterým byl v té době Jacopo IV d'Appiano.28 V následujících 

letech pak podnikl celou řadu dalších diplomatických misí. Na svých cestách navštívil mezi 

něž patřila například Svatá říše římská, Francie, Sienská republika, Papežský stát v Římě 

a celá řada dalších zemí.29 

V roce 1501 oženil s Mariettou Corsini, s níž měl čtyři syny (Bernardo, Ludovico, Piero a 

Guido) a jednu dceru (Bartolomea).30 V době, kdy stál v čele Florencie gonfalonier Piero 

Soderini, tedy v první dekádě16. století, dohlížel na odvody do florentských lidových milic, 

neboť v tehdejší nestabilní době bylo nutné postart se o obranyschopnost Florencie proti 

možným útokům zvenčí.31 

Roku 1512, v rámci stále pokračujících italských válek, vstoupila španělská vojska 

(jakožto spojenci Medicejských, snažících se získat Florencii zpět) na území Florencie. 

                                                           
25 Mieli, P. Il cinquecento: Il rinascimento. Machiavelli e Guicciardini. Milano: Corriere della sera, 2005, s. 125. 

26 Tamtéž, s. 24. 

27 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U.Hoepli, 1912, s. 293. 

28 Tamtéž, s. 317. 

29 Mieli, P. Il cinquecento: Il rinascimento. Machiavelli e Guicciardini. Milano: Corriere della sera, 2005, s. 25. 

30 Tamtéž, s. 126. 

31 Gardner, E. G. The Story Of Florence. London: J. M. Dent & co., 1920, s. 137. 
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Po vyplenění Prata se Florenťané vzdali a městu znovu vládli Medicejští.32 Machiavelli 

zůstával až do konce věrný Soderinimu, nicméně když se k moci opět dostali Medicejští, 

Machiavelli byl ochoten vstoupit do jejich služeb. Záhy byl však obviněn z účasti 

na Boscoliho spiknutí, a zatčen.33 Nakonec byl propuštěn, nemohl ale nadále vykonávát žádné 

úřady, a tak odešel v roku 1513 do Sant'Andrea in Percussina, malé vesnice nedaleko 

Florencie. Právě zde začal pracovat na svém nejznámějším díle Il principe (Vladař). 

V roce 1520 byl zproštěn viny a stal se oficiálním historikem Medicejských. Následně 

byl pověřen Giuliem Medicim (pozdější papež Klement VII.), sepsáním dějin Florencie, které 

dokončil o pět let později. Rok na to, došlo k nechvalně proslulému vyplenění Říma. Načež 

byli Medicejští opět vyhnáni z města a ve Florencii byla vyhlášena republika.34 Krátce 

na to Machiavelli zemřel (21.června 1527) a byl pochován v bazilice Santa Croce 

ve Florencii. 

3.1.3. Bibliografie 

Jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole, nejstarší Machiavelliho písemností je text z roku 

1498, ve kterém kritizuje Girolama Savonarolu, jehož vládě předříká brzký pád. 

Machiavelliho tvorba je velmi různorodá a dala by se tématicky rozdělit do tří skupin, 

na spisy politické, spisy historické a spisy literární (próza i poezie). 

Nejpočetnější jsou nepochybně jeho spisy o politice a armádě. Roku 1499 byl vydán 

Machiavelliho první text z první skupiny: Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose 

di Pisa (Řeč o Pise). V době svého působení v diplomatických službách tuto kategorii textů 

značně rozšířil. Pro příklad je třeba uvést Sommario delle cose della città di Lucca (Souhrn 

záležitostí města Lucca), De natura Gallorum (O povaze francouzské), Ritracto di cose della 

Francia (Popis francouzských záležitostí), Ritracto di cose della Magna (Popis německých 

záležitostí) či Compedium rerum decemnio in Italia gestarum (Přehled italských událostí 

posledního desetiletí). Během exilu v Sant'Andrea in Percussina, tedy v letech 1513–1520, 

byly vytvořeny jeho nejvýznamnější a zároveň take nejznámější politické spisy. Mezi něž 

patří Dell'arte della guerra (Úvahy o umění válečném), poprvé vydáné roku 1521, 

kde Machiavelli uvažuje nad problematikou vedení války a organizace vojska.35 

                                                           
32 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 106. 

33 Villari, P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano: U. Hoepli, 1912, s. 141. 

34 Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 117. 

35 Pelán, J. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 38. 
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V exilu, roku 1513, napsal Machiavelli take své nejslavnější dílo Il principe (Vladař), 

kterýmu se tato práce bude podrobněji věnovat v dalších podkapitolách. Další politický spis je 

poněkud na pomezí dvou žánrů, nejedná se už o text čistě politický, ale spíše politicko-

historický: Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (Rozpravy nad prvními desíti knihami 

Tita Livia), který je věnován republikám, jejich vzniku a jejich dalšímu politickému 

i historickému vývoji. 

Dále je nutno zmínit Machiavelliho spisy historické. Nejvýznamnějším a zároveň 

nejslavnějším textem v této skupině jsou zcela jistě rozsáhlé Istorie fiorentine (Florentské 

letopisy), které sepsal na objednávku Medicejských. Práce na Florentských letopisech začal 

v roce 1520, a dokončil o pět let později. Jejich první vydání však vyšlo až po jeho smrti. 

Machiavelli zde dopodrobna rozebírá jak florentské dějiny, tak historický vývoj Itálie obecně. 

Letopisy končí rokem 1492, tedy koncem vlády Lorenza Medicejského. V textu Machiavelli 

zmiňuje všechny slavné okamžiky minulosti, a na budoucnost se dívá spíše skepticky. Varuje 

před hrozbou ovládnutí Itálie některou z dobových velmocí a naději vidí pouze v silném 

panovníkovi. Méně významným dílem s historickou tématikou je pak biografie La vita 

di Castruccio Castracani da Lucca (Život Castruccia Castracaniho z Lukky).36 

Poslední a zároveň nejméně proslulou skupinou Machiavelliho spisů je jeho literární a 

divadelní tvorba. Nejznámějším jeho dramatem je relativně svérázná společenskokritická 

komedie La mandragola (Mandragora) z roku 1524. Komedie má dohromady 5 dějství 

a dodržuje princip trojí jednoty. Další Machiavelliho komedií je Clizia (lze ji označit 

za adaptaci plautovy hry Casina). Nevěnovl se však pouze literární tvorbě, ale také přeložil 

z latiny do italštiny Terentiovu divadelní hru Adria. 

Psal také básně a je tak autorem několika poetických děl, mezi něž patří například báseň 

Decennale primo (První desetiletí), její nedokončené volné pokračování Decennale secondo 

(Druhé desetiletí), Rime varie (Různé rýmy), báseň I Capitoli, básnická sbírka Canti 

carnascialeschi (Karnevalové zpěvy), a nedokončeného díla L'asino (Osel). 

Za zmínku stojí i jeho díla prozaická, ke kterým patří například novela Belfagor 

arcidiavolo (Belfagor) - pojednávající o arciďáblu který je poslán z pekla na zem, aby 

zkoumal manželskou instituci, pohádka Favola (Pohádka), či dílo spíše jazykovědného 

charakteru: Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (Dialog o našem jazyku), ve kterém 

autor polemizuje s tezí Pietra Bemba, která říká, že základem literární italštiny by měla být 

                                                           
36 Pelán, J. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 38. 
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florentština nejslavnějších autorů trecenta (tj. Petrarca a Bocaccio). Machiavelli zastává názor, 

že literární jazyk by měl být spíše podřízen mluvenému úzu.37 

3.2. Il Principe: Základní definice obou pojmů 

Niccolò Machiavelli popisuje, ve svém nejznámějším spise Il principe (Vladař) jak by měl 

vypadat ideální panovník, jaké by měl mít vlastnosti, schopnosti a jak by měl těchto 

výchozích možností používat. Stěžejní pro jeho rétoriku je značně deziluzivní paradigma 

dvou klíčových pojmů, či dokonce konceptů: virtú-fortuna. Následující podkapitoly této práce 

tedy budou primárně vycházet právě z tohoto díla, přičemž detailně zmapují oba pojmy a 

významy, které do nich autor vkládá. 

3.2.1. Latinismus virtus a jeho význam 

Původně latiské slovo virtūs, ze kterého přímo pochází italský pojem virtú má svůj 

etymologický původ v slově vir (muž, proto také překlad mužnost, popřípadě typicky mužská 

ctnost) a prodělal poměrně zajímavý sémantický vývoj. Původní latinská podoba slova, virtūs, 

se zpravidla překládá jako charakter, mužnost38 nebo také jako ctnost, síla či schopnost39. 

Význam slova dotváří přibuzné adverbium virīliter, překládané jako statečně40. Do této 

podoby, ve které je ctnost kontextuálním synonymem síly a statečnosti, se pojem rozvinul 

v předkřesťanské společnosti a není tak divu, že v interpretaci křesťanských řečníků nabyl 

zcela jiného odstínu. Byl zredukován na pouze jednu ze svých původních složek, a sice 

ctnost. Vznikl tím prostor pro zcela nové použití tohoto pojmu, neboť křesťanští myslitelé si 

pod pojmem ctnost představovali docela jiné vlastnosti než myslitelé antičtí. Základními 

křesťanskými ctnostmi jsou podle Tomáše Akvinského: moudrost, spravedlnost, umírněnost a 

statečnost.41 Kromě těchto čtyř ještě existují 3 ctnosti hlavní: víra, naděje a láska. S původním 

významem termínu tento výklad koresponduje jen částečně. Nicméně právě takto byl pojem 

ve většině případů vykládán i užíván po celý středověk. 

Nová proměna nastala hlavně díky zájmu renesančních literátů o texty antických autorů, 

z nichž se pravděpodobně dověděli původní význam termínu. Ve svých vlastních textech však 

                                                           
37 Pelán, J. Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004, s. 38. 

38 Latinsko-český slovník online - Latinsky .cz. Latinský slovník online - Latinsky .cz [online]. Copyright © 

2009 [cit. 07.02.2017]. Dostupné z: http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky. 

39 Latina » slovník. Latina » jazyk [online]. Dostupné z: http://psalvet.sweb.cz/slovnik.html. 

40 Tamtéž. 

41 Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae Prima sekundae partis 61.2.3. (De virtutibus cardinalibus) 

Dostupné z: http://summa.op.cz. 
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v navrácení slovu virtú původního významu nebyli všichni ve stejné míře důslední. 

Machiavelliho texty jsou příkladem téměř radikální důslednosti v používání pojmu 

ve významu blízkému k původnímu, zatímco například Castiglione tuto tendenci pochopil 

spíše jako rozšíření pole aplikovatelnosti pojmu. 

Grande dizionario della lingua italiana udává dohromady 23 různé významy zmíněného 

pojmu.42 Ve slovníku citované příklady jeho užití napovídají tomu, že postupem času 

významů přibývalo, nejvíce se však jejich množství rozrostlo právě v 15. a 16. století.43 

Některé z těchto příkladů budou podrobněji popssány v následujících kapitolách. 

3.2.2. Ctnost a Osud 

Veškeré interpretace Machiavelliho díla jsou úzce spojeny s interpretací dvou klíčových 

pojmů virtù a fortuna, se kterými se lze setkat napříč celou jeho tvorbou. Proto se studiem 

pojmového paradigmatu virtù-fortuna zabývala celá řada badatelů a všichni se setkávali se 

stejnými problémy ve výkladu těchto pojmů. 

Machiavelliho jak od mnohých předchůdců, tak současníků odlišuje skutečnost, že jeho 

rétorice byla bližší východiska realistická než utopická, a snažil se nahlížet na člověka 

i na jeho život bez zbytečné idealizace. Tento přístup se pak promítá i do významů klíčových 

termínů, jichž používá k vyjádření svých názorů. 

Machiavelli pohlíží značně kriticky na tradiční křesťanské ctnosti, a nejen na základní, 

o nichž byla řeč v předchozí kapitole, nebo jim přisuzuje čistě vizuální význam: ,, A uno 

principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene 

necessario parere di averle.“44 (Vládce tedy nemusí mít všechny výše zmíněné kladné 

vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá). Machiavelli tak používá pojem 

„virtù“ (v češtině ctnost) nikoli v dobově tradičním slova smyslu, ale dává mu odlišný 

rozměr: „Francesco, per li debiti mezzi e con una gran virtù, di privato diventò duca 

di Milano; e quello che con mille affanni aveva acquistato,con poca fatica mantenne.“45 

(Francesco se po právu a pro svou velkou udatnost stal milánským vévodou, a to co s tak 

velkou pílí získal, si dovedl snadno udržet). Vrací se k původnímu významu tohoto latinismu, 

                                                           
42 Battaglia, Salvatore. Grande dizionario della lingua italiana. XXI. Toi-Z, Torino: UTET, 2002, s. 908–910. 

43 Tamtéž, s.908–909. 

44 Machiavelli Niccolò, Il Principe 7a ed. A cura di Luigi Firpo, Torino: Einaudi, 1972, s. 82. Dostupné z 

http://www.liberliber.it/online/autori/autori-m/niccol-machiavelli/il-principe. 

45 Machiavelli Niccolò, Il Principe 7a ed. A cura di Luigi Firpo, Torino: Einaudi, 1972, s. 35. Dostupné z 

http://www.liberliber.it/online/autori/autori-m/niccol-machiavelli/il-principe. 
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krátce nastíněnému v předchozí podkapitole. V této souvislosti je třeba dodat, že tradiční 

překlad tohoto pojmu do češtiny, a sice ctnost, není vždy dostatečně výstižný. Neboť 

originální pojem virtù je mnohem širší a pojem ctnost mu odpovídá jen v některých 

kontextech. Překladatelé jsou tak často nuceni uchylovat se k synonymice a používají zároveň 

se ctností i označení jako dovednost, zdatnost, talent či „vlastní přičinění“. 

Například Josef Hajný užívá ve svém překladu slov jako schopnost46, zdatnost47, 

nadání48, vlastnost49 (vždy s přívlastkem dobrý/vynikající/mimořádný) nebo, již zmíněné, 

vlastní přičinění50 poslední synonymum je však použito pouze ve VI. kapitole a dále se 

v překladu neopakuje. Zajímavé jsou i případy, kdy je virtù přeloženo hned dvěma termíny, 

a sice jako, udatnost a obratnost51. Těžko říci proč, neboť první ze dvou označení perfektně 

zapadá jak do kontextu (viz pozn. 45), tak do Machiavelliho chápání pojmu. Možná se 

překladateli samotná udatnost nezdála dostatečně výstižnou a potřebovala doplnění. Nicméně 

zrovna obratnost není volbou úplně šťastnou, neboť obratnost je jen určitý podíl schopnosti či 

zdatnosti a většinou nemá mnoho společného se ctností, je to schopnost spíše technická, 

spoléhající zejména na zkušenosti. Pro srovnání J. Zaorálek toto přeložil opisnou konstrukcí 

za pomoci veliké osobní zdatnosti52. Překlad poněkud komplikovaný, byť nejpřesnější. 

Machiavelli užívá pojmu virtù v souvislosti s obecně rozšířeným učením o napodobení 

velkých politických osobností minulosti i současnosti.53 Překlad následující výpovědi je však 

v různých překladech různě zdařilý: „(…) perché, camminando li uomini quasi sempre per le 

vie battute da altri, e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie 

d’altri al tutto tenere, né alla virtù di quelli che tu imiti aggiugnere (…)“54 ((…) neboť, když 

se vydáme po cestách již prozkoumaných a svým chováním napodobujeme cizí vzory, nelze 

je dodržet úplně ani dosáhnout velikosti těch, jež napodobujeme (…)) V tomto případě 

znamená virtù di quelli che tu imiti aggiugnere pravděpodobně dosáhnouti ctností/úrovně 

                                                           
46 Machiavelli, Niccolò. Vladař. 4. vyd., XYZ, Praha, 2009, s. 95. 

47 Tamtéž, s. 105, 171. 

48 Tamtéž, s. 52. 

49 Tamtéž, s. 71, 173. 
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těch, jež napodobuješ. V překladu J. Hajného najdeme označení dojít dokonalosti55, což 

originálu odpovídá poměrně dobře, zatímco u A. Felixe je tato část výpovědi přeložena jako 

dostihnout proslulosti56, což je něco trochu jiného, neboť proslulost není ctnost či vlastnost 

sama o sobě nýbrž dojem, který zanechává. Proslulým tak může být i vladař, který se žádnou 

virtù nevyznačuje. Překvapivě nejpřesněji zmíněnou část výpovědi přeložil J. Zaorálek jako 

dosáhnouti dokonalosti57. 

Do jaké míry však závisí Machiavelliho pojetí pojmu, na jeho dobovém užívání? 

V některých starších textech je pojmu virtù užíváno i ve smyslu zcela fyzickém, jakožto 

označení pro sílu darující vitalitu živým bytostem58: ,,Restauramene de la virtute et forza 

vitale“59(Obnovení sil a zdraví). 

V obecnějším chápání je Machiavelliho virtù jakákoli síla, vlastnost či schopnost ať už 

morální, intelektuální či materiální, která svého nositele povznáší nad ostatní.60 Může tento 

termín být vykládán i jako synonymum pro talent či nadání v jakémkoli umění.61 

V jednadvacáté kapitole píše: „Debbe ancora uno principe mostrarsi amatore delle virtù 

et onorare li eccelenti in una arte.“62 (Vladař by měl dávat najevo zájem o umění 

a odměňovat jeho nejnadanější představitele.) Tento výklad má však své nedostatky. 

Z kontextu není jednoznačně jasné, zda se tím skutečně rozumí umění nebo pouze jakási 

výjimečnost v oboru. Proto i různí překladatelé zde postupovali různě. J. Zaorálek větu 

přeložil následujícím způsobem: „Dále má panovník dávati najevo, že je milovníkem ctností, 

a lidi, vynikajících v některém oboru, má vyznamenávati.“63 Agumentem pro správnost tohoto 

překladu je skutečnost, že navazující věta v podstatě nijak tuto, v odstavci první, nerozvíjí. 

Proto je méně konkrétní překlad mnohem více na místě. J. Hajný však ve svém překladu 

dosadil na místo virtú a arte umění a vědu: „Další prostředek, jak si získávat úctu svých 
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poddaných, je péče o umění a vědu, o jejich neustálý rozvoj.“ Zde by snad jediným 

potvrzujícím argumentem mohla být skutečnost, že dále v textu autor zvlášť vyčleňuje obchod 

a zemědělství, dohromady by pak tvořily jakousi základní socioekonomickou triádu 

městského života své doby: umění/věda, obchod, zemědělství. 

Člověk, disponující určitým typem virtù, vždy jedná podle toho, co si žádají okolnosti. 

Virtù je proto mnohem abstraktnější než klasická ctnost. Je vlastností, která svému nositeli 

umožňuje zachovat se tak, aby z každé situace co nejvíce vytěžil nebo si, při nejmenším, 

neuškodil, a zároveň dovedl obratně využít všech naskýtajících se příležitostí. Člověk 

disponující určitým druhem virtù se nepoddává osudu ani se nesnaží jít cestou nejmenšího 

odporu, je aktivní a své plány uskutečňuje.64 A to nehledě na obtížnost plánu: ,,Ma, per venire 

a quelli che per propria virtù e non per fortuna sono diventati principi, dico che li più 

eccellenti sono Moisè, Ciro, Romulo, Teseo e simili.“65 (Je-li řeč o těch, kdo se stali vládci 

vlastním přičiněním a nikoli pro přízeň osudu, říkám, že nejschopnějšími byli Mojžíš, Kýros, 

Romulus, Théseus a jim podobní). 

 Zároveň je virtù něčím obtížně uchopitelným, něčím, co může být vlastní jen člověku a 

zároveň vyzdvihuje jedince nad skupinu. Nemusí však jít o vlastnost výhradně lidskou, lze ji 

synekdochicky přenést i na neživou věc: ,, (…) conoscendo fino a quanto va la virtù del loro 

arco, pongono la mira assai più alta che il loco destinato, non per aggiugnere con la loro 

freccia a tanta altezza, ma per potere, con lo aiuto di sí alta mira, pervenire al disegno 

loro.“66 [(…) s dobrou znalostí zdatnosti svého luku, namíří raději mnohem výš, nikoli však 

proto, aby šíp vyletěl vysoko, nýbrž proto, aby vyšším zamířením spíše zasáhl zvolený cíl.] 

V řadě kontextů je pojem virtù použit ve významu osobní dovednost, jak je tomu 

například ve větě, zkoumané v předchozím odstavci, nebo v této: ,,Io voglio all’uno 

et all’altro di questi modi detti, circa el diventare principe per virtù o per fortuna, addurre 

dua esempli stati ne’ dí della memoria nostra: e questi sono Francesco Sforza e Cesare 

Borgia.“67 (K tomu co jsem právě vyložil, ohledně nabytí vlády vlastní dovedností nebo 

přízní osudu, bych rád uvedl dva příklady: kterými jsou Francesco Sforza a Cesare Borgia). 
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Pojem fortuna je v italské literatuře také používán velmi často. Jeho význam je však ještě 

méně konkrétní nežli význam slova virtù. Dante v Božské komedii fortunu, do češtiny 

tradičně překládanou jako štěstěnu či jako osud, povyšuje téměř na úroveň božstva. Zároveň, 

je fortuna v mnoha případech symbolem neurčitosti (náhodnosti) kosmu. U jiných autorů zase 

představuje pouze jakousi abstraktní sílu, napomáhající naplnění dobře promyšlených plánů 

a někdy bývá redukována na pouhý impulz, který vede člověka k reálnému činu.68 

Pokud jde o Machiavelliho pojetí fortuny, zachovává si své tradiční rysy, její 

proměnlivost je srovnávána s proudem větru neustále měnícím směr: ,, E però bisogna che 

elli abbi uno animo disposto a volgersi secondo ch'e'venti della fortuna e le variazioni delle 

cose li comandano, e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare 

nel male, necessitato.“69 (Je třeba, aby byla jeho duše připravená zařídit se podle toho jak jí 

vítr štěstěny a proměny věcí poručí a, jak jsem již řekl, neodstupovat od dobra, pokud je to 

možné, ale nebát se nutného zla) a její moc nad životem člověka je srovnatelná s mocí 

božskou. Tato božská moc by však spíše odpovídala bohu starozákonnímu, je nevyzpytatelná, 

nemilosrdná a absolutně lhostejná k lidským citům. Člověk je tak nucen jí neustále vzdorovat, 

jak píše Machivelli v kapitole XIV: ,,Questi simili modi debbe osservare uno principe savio, 

e mai ne’ tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere 

nelle avversitá, acció che, quando si muta la fortuna, lo truovi parato a resisterle“70 (Tyto 

způsoby by měl moudrý vladař zkoumat a nezahálet ani v míru, aby jich mohl využít proti 

nepřízním osudu a i přes proměnlivost štěstěny byl připraven jim čelit).  

Machiavelli vnímá fortunu jako hlavní způsob projevu vnějších okolností, popřípadě 

světa, jemuž jedinec čelí právě s pomocí virtú, přičemž rozlišuje fortunu osobní, týkající se 

pouze konkrétního člověka a fortunu abstraktnější, jakožto šťastnou náhodu. Machiavelli, 

narozdíl od starších autorů, odmítá zjednodušený pohled na fortunu jako na impulz, staví ji 

mnohem výš. V jeho pojetí je fortuna nikoli impulz ale samotná síla kontrolující impulz, či 

shoda objektivních okolností, které nabízí člověku příležitost, kterou, má-li dostatek virtù, 

může obratně využít ve svůj prospěch: ,,Ed esaminando le azioni e vita loro, non si vede 

quelli avessino altro dalla fortuna che la occasione; la quale loro materia a potere introdurvi 

dentro quella forma parse loro; sanza quella occasione la virtú dello animo loro si sarebbe 

                                                           
68 Cioffari Vincenzo, The Function of Fortune in Dante, Boccaccio and Machiavelli in Italica vol. 24, American 

Association of Teachers of Italian, 1947, s. 3. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/47652. 

69 Machiavelli Niccolò, Il Principe 7a ed. A cura di Luigi Firpo, Torino: Einaudi, 1972, s. 82. Dostupné z: 

http://www.liberliber.it/online/autori/autori-m/niccol-machiavelli/il-principe. 

70 Tamtéž, s. 71. 



24 

spenta, e sanza quella virtiú la occasione sarebbe venuta invano.“71 (Přezkoumáme-li jejich 

činy a životy, zjistíme, že osud jim pouze nabídl příležitost, vlastně jakousi látku, jíž pak oni 

dali tvar podle svých představ; bez této příležitosti by síla jejich ducha byla promrhána, stejně 

jako bez oné síly by poskytnutá příležitost byla promarněná). 

Pozoruhodná je i skutečnost, že se Machiavelli snaží vyhýbat determinismu, který je 

pevně spjat s chápáním termínu fortuna jako osudu a – možná aby se vyhnul trivializaci 

pojmu virtù? – ponechává poměrně mnoho prostoru pro svobodnou vůli člověka. V tomto 

případě se však nejedná o svobodnou vůli ve středověkém pojetí, v centru jejího zájmu není 

kontrast dobrých a zlých činů, nýbrž kontrast činů prospěšných a zbytečných: ,,Dio non vuole 

fare ogni cosa, per non ci torre el libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi.“72 

(Bůh nás nezbavil svobodné vůle a té části slávy, jež nám přísluší). 

Velmi důležité je i to, že je ve Vladaři fortuně věnována samostatná kapitola [XXV 

Quanto possa la Fortuna nelle cose umane, et in che modo se li abbia a resistere (Jakou roli 

hraje v lidském životě osud a jak mu čelit)], ve které jsou barvitě popsány její téměř božské 

schopnosti cloumat s životy smrtelníků dle vlastní libosti. Zajímavé je, že východisko autor 

spatřuje právě v přizpůsobování jednání aktuálnímu dějinnému období. Nicméně pak dodává, 

že je rázný přístup ve výsledku efektivnější než opatrný a své mínění podporuje ještě 

zajímavějším argumentem, a sice že štěstěna je žena.  

Nejdůležitější součástí celé koncepce je však vztah mezi fortunou a virtù. 

Ve XXV. kapitole73 přisuzuje Machivelli polovinu lidského úspěchu právě virtù a druhou 

fortuně: ,,Non di manco, perché el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere 

vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci 

governare l’altra metà, o presso, a noi.“74 (Já si však myslím, že vůle člověka není 

bezvýznamná a soudím, že může být pravda, že osud má na svědomí polovinu našich činů, 

zatímco druhou nechává na nás.) Je proto zřejmé, že si je vědom toho, že determinismus by 

v tomto případě vedl k potlačení svobodné vůle, kvůli kterému by pak pojem virtù zcela 

pozbyl smyslu. 
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Oba koncepty jsou úzce propojeny, ale zároveň i dány do kontrastu tak, že virtù 

představuje vnitřní dispozice člověka k uskutečňování záměrů, zatímco fortuna představuje 

dispozice vnější. Pokud převáží jedno, ustoupí druhé; čím více síly vůle (popř. virtù) člověk 

vynaloží, tím méně moci nad ním mají okolnosti (popř. fortuna). 

Machivelliho náhled na problematiku fortuny je v mnoha ohledech novátorský oproti 

jeho literárním předchůdcům.75 Do středu pozornosti umístil dříve trochu opomíjené vlastní 

lidské možnosti neboli virtù a značně zredukoval význam fortuny, která v jeho díle už není 

nástrojem projevu boží vůle. Zároveň také ani virtù, ani fortuně nepřičítá žádný morální či 

náboženský význam. Machiavelli také věří, že součástí osobní fortuny je také schopnost 

člověka konat právě ve chvíli, kdy jeho jednání přinese nejvýce úžitku, fortuna se tak stává 

součástí virtù, ačkoli definitivně nesplývají v jedno. 
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4. Baldassare Castiglione 

4.1. Bio-bibliografický medailon 

V následující části práce je představena osobnost Baldassara Castigliona. Nejprve je, pro lepší 

pochopení jeho osoby a díla, stručně popsán historický kontext, v němž Castiglione žil, tvořil 

a ve kterém vzniklo i jeho nejvýznamější dílo Il Cortegiano. 

4.1.1. Přelom století: Baldassare Castiglione a jeho doba 

Baldassare Castiglione se narodil roku 1478 a zemřel roku 1529. Stejně jako jeho současník, 

Niccoló Machiavelli, byl člověkem přelomu dvou století. Což v Castiglionově případě 

znamená, že veškerá jeho literární tvorba spadá do 16. století. Nicméně myšlenky 

a zkušenosti, které se do jeho díla promítly, nejen že mají původ převážně v 15. století, 

ale ve své většině přestavují jakési shrnutí toho nejlepšího, co italská renesance dala evropské 

kultuře. A právě tato skutečnost umožnila jeho myšlenkám stát se tak velkou inspirací 

pro zahraniční autory.76 

Jak již bylo zmíněno, Cinquecento, tedy 16. století, je zpravidla považováno za dobou 

doznívající renesance a nastupujícího baroka. Nicméně toto tvrzení je jen obtížně 

aplikovatelné na osobu Baldassara Castigliona. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že zmíněný 

autor ani životem ani tvorbou nepřekročil hranice prvních tří dekád, nebude chybou chápat 

jeho tvorbu i myšlení jako čistě renesanční. Nehledě na to, v jak kontroverzní a kruté době 

Castiglione žil, zůstával vždy věrný jak ideálům vlastním, tak ideálům renesančním. V jeho 

tvorbě nenalezneme dramatickou deziluzi, tak typickou pro jeho současníky, zejména 

Machiavelliho. Zároveň však v žádném případě není odtržen od reality. Uvědomuje si velice 

dobře v jaké době a mezi jakými lidmi žije, a i přes to neztrácí naději, že může něco změnit. 

A skutečně, prostřednictvím Dvořana se mu podařilo oslovit celou řadu současníků 

i intelektuálů pozdějších generací.77 

Castiglione byl současníkem Machiavelliho, jak již bylo zmíněno výše. Patří tak 

do stejného dějinného rámce. Bylo by patrně zbytečné opakovaně vypisovat všechny dějinné 

zvraty, již jmenované v oddíle 3.1.1 Přelom století: Machiavelli a jeho doba. Proto se dále 

zaměřím zejména na události, týkající se bezprostředně osoby Baldassara Castigliona. 
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Francouzský král Karel VIII. koncem 15. století začal vážně uvažovat o křížové výpravě 

a prvním krokem k opětnému dobytí Jeruzaléma nebo Konstantinopole na muslimech se stalo 

dobytí Neapole. Většina zbývající Evropy, vystrašená úspěchy francouzských vojsk, vytvořila 

Svatou ligu z Cambrai, na níž se podílel císař Svaté říše římské, papež, Španělsko, Benátky 

a Milán. Karel, jehož spojovací linie s Francií byla ohrožena, se vydal do severní Itálie, kde se 

spojil s vojskem pod vedením vévody Orleánského. Giovanni Francesco Gonzaga, který 

vytáhl se smíšeným zejména milánsko-benátským vojskem, aby zabránil francouzskému 

ústupu v Apeninách.78 Tyto události 6. července 1495 vyústily v bitvu u Fornovy, jenž 

skončila porážkou vojsk Svaté ligy. Čtyři roky po této bitvě zemřel na následky zranění otec 

Baldassara Castigliona, Cristoforo Castiglione.79 

Během posledních dvou desetiletí 15. století Jindřich VII. prostřednictvím několika 

italských obchodníků obdržel značný zisk z pololegálního obchodování s tolfským kamencem 

(látka tehdy používaná na upevnění barviva ve vlně), na jehož prodej měl monopol papež. 

Tyto spekulace vyvolaly značnou nevoli ze strany Julia II.80 Proto se Jindřich snažil opět 

získat papežovu přízeň prostřednictvím udělení členství v podvazkovém řádu, ve své době 

velice prestižním, papežovu synovci, Guidobaldovi della Rovere. Pro doručení odznaků řádu 

urbinskému vévodovi a sjednání spojenectví mezi oběma státy je vybrán právě Baldassare 

Castiglione.81 Mise se skutečně ukázala jako úspěšná, při nejmenším pro urbinské vévodství, 

které získalo cenného spojence. 

Situace se však záhy obrací proti urbinskému vévodovi. Nový papež, Lev X, sledoval 

především zájmy vlastního rodu a čekal tak pouze na záminku k odebrání vévodství 

Francescovi Marii della Rovere. Potřebná záminka se skutečně objevila po dramatické 

porážce Svaté ligy z Cambrai v bitvě u Marignana 1516, jíž se urbinský vévoda, nehledě 

na členství v Lize, odmítl účastnit.82 Vévoda si zřejmě byl už dříve vědom blížícího 

se nebezpečí, a proto ještě roku 1513 vyslal do Říma Baldassara Castigliona jakožto svého 

velvyslance. Avšak nehledě na veškeré diplomatické úsilí Castigliona, neúčast v tak 
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významné bitvě představovala příliš dobrou záminku, aby si ji papež nechal ujít. V červnu 

1516 byl Francesco Maria della Rovere titulu zbaven a nucen odebrat se o exilu do Mantovy. 

Titul urbinského vévody tak získal Lorenzo II. Medicejský.83 

Po několika letech ve službách rodu Gonzaga dochází Castiglione k závěru, že Papežský 

stát je na Apeninském poloostrově jedinou politickou silou, jež je s to komunikovat 

s ostatními evropskými mocnostmi na stejné úrovni a záhy po ovdovění, roku 1521, přijímá 

kněžské svěcení. Krátce na to však zemřel Lev X. a nově zvolený Hadrián VI. s příjezdem 

do Říma nijak nespěchal. Castiglione tak preferuje návrat do Mantovy, kde však obdržel 

od Federica Gonzagy příkaz k účasti na tažení proti vojsku francouzského krále 

v Lombardii.84 

Po zvolení nového papeže, Klementa VII., je Castiglione znovu pověřen funkcí 

mantovského velvyslance na papežském dvoře a velmi záhy získává papežovu důvěru. 

Klement VII. se mezitím snažil o ukončení italských válek prostřednictvím procísařské 

politiky a posílal vlastní diplomaty na nejvýznamnější evropské panovnické dvory. 

V červenci roku 1524 byl podobným úkolem pověřen i Castiglione: měl působit na dvoře 

císaře Karla V. jako papežský nuncius. Tentokrát však zůstali jeho diplomatické snahy bez 

úspěchu.85 

Politika papežské kúrie postupně mění směr i strategii, jejím hlavním spojencem se stává 

francouzský král. Následkem této změny je i vznik tzv. Cognacké Ligy.86 Toto spojenectví 

později nepřímo zavinilo, mimo jiné, i Sacco di Roma, podrobněji popsané v oddíle 3.1.1 

Přelom století: Machiavelli a jeho doba. 

4.1.2. Biografie 

V tuto chvíli, kdy je nám již znám Baldassare Castiglione jako historická postava, je potřeba 

představit jej i jako osobu soukromou. 

Baldassare Castiglione hrabě Novilara87 se narodil roku 1478 v Casaticu, nedaleko 

Mantovy jako prvorozený syn Cristofora Castigliona, kondotiéra ve službách rodu Gonzaga, a 
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Aloisy Gonzaga. Pocházel z mantovské větve původně lombardské šlechtické rodiny a po 

mateřské linii byl spřízněn s, za jeho života ještě markrabským, rodem Gonzaga.  

Dostalo se mu humanitně zaměřeného vzdělání v Miláně, kde zároveň působil na dvoře 

Ludovica Mora. Věnoval se především studiu rétoriky a děl antických autorů, zejména Cicera, 

který se později stal jedním z hlavních vzorů pro jeho vlastní literární tvorbu.88 V rámci jeho 

výchovy nebyla zanedbána ani kultivace typicky dvorských dovedností jako zacházení se 

zbraní a držení v sedle.89 

Ačkoli byl Castiglione svědkem největšího rozkvětu milánského dvora, stal se zároveň 

i svědkem jeho náhlého úpadku po nečekané smrti Gian Galeazza a vévodkyně Beatrice 

d’Este. Po smrti svého otce se vrátil do Mantovy (1499), kde se ujal povinností hlavy rodiny. 

V Mantově působil po další 4 roky.90 Již od roku 1501 působil jako diplomat na řadě 

italských dvorů. V roce 1503 poprvé navštívil Řím a v prosinci téhož roku se zúčastnil bitvy 

u Garigliana.91 Od roku 1504 pak působil na dvoře urbinského vévody. Nejprve ve službách 

Guidobalda della Rovere a později ve službách Francesca Marie della Rovere. Během svého 

působení na urbinském dvoře poznal řadu významných intelektuálů své doby, mezi nimiž byli 

Pietro Bembo, Ludovico da Canossa nebo také bratři Fregoso92. Rovněž urbinský vévoda jej 

pověřoval diplomatickými misemi. V rámci svých diplomatických cest se dostal i daleko 

za hranice dnešní Itálie. 

Roku 1513 byl jmenován Francescem Marií della Rovere vyslancem na papežském 

dvoře, kde se seznámil s kruhem umělců a literátů soustředěných okolo osoby papeže Lva X. 

jako Pietro Bembo, Iacopo Sadoleto, Bernardo Divizi di Bibbiena, Tommaso Inghirami, 

Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti nebo Antonio Tebaldeo. Po roce 1515, kdy se 

na francouzský trůn dostává František I., se Castiglione podílel na snahách papežského státu 

o zlepšení diplomatických vztahů s Paříží, nebyl však nijak úspěšný. V roce 1516 se vrátil 

zpět do Mantovy, kde se oženil s Ippolitou Torelli.93 Zanedlouho však ovdověl a roku 1520 
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znovu odjel do Říma jako vyslanec, tentokrát Gonzagů. V Římě pak přijal kněžská svěcení 

a až do konce života působil ve službách kúrie. 

Roku 1524 byl novým papežem, Klimentem VII. Vyslán jako papežský nuncius na dvůr 

v Madridu, kde byl přijat se značným respektem. V této funkci bylo jeho úkolem pozorně 

sledovat osobu císaře a o všem informovat papeže.94 Silně jej zasáhlo vyplenění Říma 

císařskými vojsky 1527 a uvěznění samotného papeže, jemuž ve své funkci nedokázal 

předejít,95 což mu vytýkal i samotný papež. Odpuštění získal až poté, co předložil Klementu 

VII. omluvný dopis.96 To vše navzdory obecnému mínění, že na vině je především papež sám, 

neboť nedokázal uzavřít spojenectví ani s Francií, ani s císařem.97 Sám císař znepokojený 

zhoršením zdravotního stavu Castigliona mu projevil celou řadu poct a dokonce mu nabídl 

úřad biskupa v Avile, jednom z nejbohatších biskupství ve Španělsku, které ale Castiglione 

odmítl pro přetrvávající nesrovnalosti ve vztazích císaře a papeže.98 V roce 1528 dokončil své 

největší a nejznámější dílo ve čtyřech svazcích Il Cortegiano (Dvořan), které se těšilo velkého 

úspěchu u jeho současníků a bylo záhy přeloženo do španělštiny, francouzštiny angličtiny 

a polštiny. 

Zemřel v Toledu roku 1529, pravděpodobně na potivou horečku.99 Po smrti bylo jeho tělo 

převezeno zpět do Mantovy, kde byl pochován v kostele dei Frati Minori.100 

4.1.3. Bibliografie 

Hlavním autorovým dílem je morální traktát v dialogové formě – Il Cortegiano (Dvořan). 

Text je tématicky rozdělen do čtyř svazků: 1. a 2. svazek pojednávají o tom, jak by si měl 

počínat „ideální dvořan“, jakých pravidel by se měl držet a čeho by se měl naopak vyvarovat 

a jaké vlastnosti by měl mít;101 3. svazek pojednává o vlastnostech ideální dvorní dámy; 

4. svazek se soustředí hlavně na nuance komunikace mezi dvořanem a jeho pánem. 
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Na začátku prvního svazku Castiglione vyjadřuje svůj obdiv Guidobaldovi da Montefeltro 

vévodovi z Urbina, nejedná se však o věnování. Kniha také podává zajímavé svědectví 

o struktuře a úzech na urbinském dvoře a na dobových panovnických dvorech vůbec. Práce 

na textu zahájil již roku 1514 a dokončil až o čtrnáct let později, roku 1528. Jak již bylo 

uvedeno v předchozí podkapitole, kniha měla velký úspěch a za krátko její vydání 

následovaly i cizojazyčné překlady.102 

Baldassare Castiglione je rovněž autorem latinsky i italsky psaných veršovaných skladeb, 

zejména sonetů, kancon a elegií, z nichž je relativně známý snad jen sonet Superbi colli e voi, 

sacre ruine, který později posloužil inspirací preromantickým básníkům. Je také autorem 

dramatické veršované eklogy Thyrsis, předjímající žánr pastorálního dramatu.103 Pro Jindřicha 

VII. Složil také epištolu De vita et gestis Guidubaldi Urbini ducis, jedná se v podstatě 

o smuteční chvalozpěv zesnulému vévodovi, který je zároveň oficiálním stvrzením 

spojenectví mezi Urbinským vévodstvím a Anglií104.Castiglionova drobnější díla však nadále 

zůstávájí ve stínu Dvořana a jsou tak i pro odborného čtenáře málo známé. 

4.2. Il libro del Cortegiano: fungování obou konceptů v ideálním kontextu 

Baldassare Castiglione popisuje, ve svém nejznámějším díle Il cortegiano (Dvořan) jakým by 

měl být ideální dvořan, jaké vlastnosti a schopnosti jsou pro jeho funkci nejdůležitější, a jak je 

využít k prospěchu vlastnímu i k prospěchu vládce, na jehož dvoře právě působí. Ve své 

rétorice se opírá jak o dobové zvyklosti, tak o morální zásady a zároveň i o myšlenky na svou 

dobu velmi progresivní. Následující podkapitola bude proto vycházet právě z tohoto díla, 

přičemž zmapuje oba zkoumané pojmy, významy, které do nich autor vkládá a zaznamená 

i některé odlišnosti od autora předchozího. 

Úkolem této podkapitoly je představit fungování konceptů virtù a fortuna v ideálním 

kontextu, nicméně do kontextu vytvořeného dílem Baldassara Castigliona se přeci jen promítá 

i autorovo osobní vidění problematiky. Je zároveň potřeba předem podotknout, 

že Castiglionovo virtù, ve Dvořanovi, se jeví většinou právě jako ctnost v převážně 

křesťanském chápání problematiky a jedná se tedy o pojem o něco širší než je virtú v díle 

Machiavelliho. Tato generální linie však má řadu zajímavých výjimek, které zde také budou 

rozebrány. To samé platí pro fortunu, v literárním prostředí Dvořana zastupuje především 
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osud, jedná se však o osud stejně nemilosrdný a nevyzpytatelný jako u jiných autorů italské 

literární tradice.105 V tomto díle však není středem autorovi pozornosti na rozdíl od virtù a tak 

má i mnohem méně prostoru. 

4.2.1. Ideální kontext, ideální dvořan 

Pod pojmem ideální kontext se v tomto případě rozumí nejen autorem vykonstruovaný ideální 

svět, kde vše funguje podle jím zadaných pravidel, ale také člověk do tohoto světa umístěný, 

neboť jak virtù, tak také fortuna potřebují nějaký objekt, na němž by se mohly projevit. 

V Castiglionově spise je takovým objektem právě dvořan, kterému jsou přiřčeny nějaké 

vlastnosti a schopnosti, které mají dohromady vytvořit ideál, ať už jsou tyto vlastnosti 

a schopnosti povýšeny na virtù či nikoli, nicméně právě tento přístup poskytuje prostor 

pro volnější interpretaci i užití pojmu. S fortunou je to v ideálním kontextu ještě složitější, 

neboť je pole jejího působení ohraničeno vůlí autora a veškeré vlivy vnějšího světa, jež jsou 

nejčastějším projevem fortuny, jsou tak zredukovány na minimum. Snad proto, že je autorský 

náhled na fortunu poněkud negativní. 

Castiglionovým cílem při vytváření ideálního dvořana nebyla opora o realitu, která 

v této době nepůsobila nejlepším dojmem,106 ale právě naopak: pokus o její změnu 

prostřednictvím ideálního příkladu. 

Svět Dvořana proto výrazně kontrastuje se světem Vladaře a v tomto novém kontextu 

zkoumané pojmy nabývají značně odlišného znění. 

4.2.2. Vlastnost a osud 

Jistý sémantický posun pojmů, oproti předchozímu zkoumanému autorovi, je patrný hned 

z prvních stránek, již v úvodu ke knize první autor píše: ,, (…) e quelle disgrazie, che esso 

constantissimamente supportò, ben furono bastanti a far fede che la fortuna, come sempre fu, 

cosí è ancor oggidí contraria alla virtù.“107 [(…) ty pohromy, které s tak nezdolným duchem 

snášel, jsou dostatečným svědectvím, že závistivý osud, stejně jako tomu bylo vždy, ani dnes 

ctnostem nepřeje]. Na rozdíl od svého současníka Machiavelliho nepropojuje tyto dva 
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koncepty, ale naopak je staví proti sobě: ,,Ma la fortuna invidiosa di tanta virtù (…)“ [Avšak 

osud závistivý k mnohým ctnostem (…)].108 

V některých kontextech se setkáme i s použitím pojmu virtù jako jakéhosi univerzálního 

konceptu zastřešujícího všechny myslitelné ctnosti (ve smyslu kladné vlastnosti), ať už 

křesťanské či nikoli: „ Morto è il signor Ottavian Fregoso, omo a' nostri tempi rarissimo, 

magnanimo, religioso, pien di bontà, d'ingegno, prudenzia e cortesia e veramente amico 

d'onore e di virtù e tanto degno di laude, che li medesimi inimici suoi furono sempre 

constretti a laudarlo; (…)“109 [zemřel pan Ottaviano Fregoso, muž v naší době výjimečný: 

statečný, zbožný, dobrosrdečný, nadaný, rozšafný a vlídný, skutečný přítel všech ctností, 

tak vynikající, že ho museli ctít i samotní jeho nepřátelé (…)]. Tomu nasvědčuje i skutečnost, 

že v textu Dvořana se termín virtù častěji vyskytuje v množném čísle, než v předchozím 

zkoumaném textu (Vladař), kde se vyskytuje téměř výhradně v čísle jednotném. 

Toto zobecnění může dojít až tak daleko, že se virtù významově přiblíží k velmi 

povšechnému termínu vlastnost: „Vorrei adunque che questa sera il gioco nostro fosse, 

che ciascun dicesse di che virtù precipuamente vorrebbe che fosse ornata quella persona 

ch'egli ama; e poiché cosí è necessario che tutti abbiano qualche macchia, qual vicio ancor 

vorrebbe che in essa fosse, per veder chi saprà ritrovare piú lodevoli ed utili virtù e più 

escusabili vicii, e meno a chi ama nocivi ed a chi è amato.“110 (A tak bych chtěl, aby naše 

dnešní hra spočívala v tom, že každý řekne, jaké vlastnosti by měly podle jeho představ 

v první řadě ozdobit dámu, kterou miluje, a také, protože všichni máme nezbytně nějaký 

nedostatek, jakou vadu by u ní nejraději shledal. Uvidíme, kdo dovede vyjmenovat 

nejžádoucnější a nejchvályhodnější ctnosti a nejsnáze omluvitelné nectnosti, jež nejméně 

škodí tomu, kdo miluje, i tomu, kdo je milován). 

 V jednom zcela specifickém případě je virtù zredukovaná na pouhý příznak: „(…) cosí 

noi, quando abbiamo sentito qualche nascosa virtù di pazzia, tanto sottilmente e con tante 

varie persuasioni l'abbiamo stimulata e con sí diversi modi, che pur al fine inteso abbiamo 

dove tendeva (…)“111 [(…) a právě tak my, když jsme vytušili příznaky skrytého bláznovství, 

oťukávali jsme je tak obratně, tak dlouho, až jsme konečně přišli na to, v čem doopravdy 

vězelo]. Není pochyb, že jde právě o příznaky. Bylo by nanejvýš pochybné předpokládat, 
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že virtú di pazzia může znamenat ctnost šílenství už alespoň proto, že šílenství je stav a nikoli 

jsoucno a nemůže tedy mít žádné autentické ctnosti. 

Generálnímu a proto poměrně předvídatelnému vzorci se vymyká i význam virtù 

ve výroku Antonia Agnella, který Castiglione cituje v kapitole 48: ,,(…) ora, se ben gli omini 

non sono di tanto valor com'erano in que' tempi, forse che le porte, delle quai molte, almen 

qui in Roma, si fanno de' marmi antichi, hanno la medesima virtù che aveano allora (…)“112 

[(…) lidé sice nejsou dnes tak zdatní jako bývali v oněch dobách, ale dveře, z nichž mnohé, 

aspoň tady v Římě, mají oštění z antického mramoru, si možná svou tehdejší solidnost 

uchovaly (…)]. Zde zkoumaný pojem znovu částečně pozbývá konkrétnosti. O jaké ctnosti 

může vůbec jít, hovoříme-li o dveřích? Řečník měl zřejmě na mysli jejich vysokou estetickou, 

popřípadě praktickou, hodnotu. Z toho lze vyvodit závěr, že virtù je nejen ctnost, jakožto 

kladná charakterová vlastnost člověka, ale lze ji přičíst, už nikoli pouze synekdochicky, 

i neživé věci, a to právě ve formě jakési dobově či situačně platné hodnoty, a ježto je umění 

v očích renesančního člověka mnohem více než pouhé řemeslo113, nelze se divit, že právě 

estetická hodnota je v jeho povědomí zahrnuta do pojmu virtù. 

Další virtù neživé věci může být i svého druhu kvalita provedení, krása či hodnota, jak 

píše Castiglione v kapitole 49.: ,,E benché a queste narrazioni si ricerchino i gesti e quella 

efficacia che ha la voce viva, pur ancor in scritto qualche volta si conosce la lor virtù.“114 

(K tomu je ovšem třeba výstižných posunků a zvučného, přizpůsobivého hlasu, ale i psanému 

slovu se to někdy skvěle podaří). Castiglione je jediným ze zkoumaných v této práci autorů, 

kdo používá pojmu virtù právě tímto způsobem. 

Jedné z protagonistek dialogů ve Dvořanovi, paní Emilii, také propůjčuje výrok: ,,Anzi 

molto piú; e che cosí sia, vedete che la virtù è femina e 'l vicio maschio“115 (Dokonce 

je předčí: dokazuje to již sama skutečnost, že ctnost je rodu ženského, kdežto poklesek rodu 

mužského). Tato slovní hříčka je poměrně zajímavým postřehem, už alespoň proto, že platí 

rovněž v češtině. 

V textu nalezneme i příklad, který lze vykládat dvojím způsobem: 1. Virtù je umístěna 

na stejnou úroveň s prozíravostí a sílou ducha. 2. Prozíravost a síla ducha jsou pouze 

                                                           
112 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, A cura di Preti Giuglio, Torino: Einaudi, 1965, s. 78. 

Dostupné z: http://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/baldassarre-castiglione/il-libro-del-cortegiano. 

113 Garin, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Přel. Jiřina Němcová. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 186. 

114 Tamtéž, s. 78. 

115 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, A cura di Preti Giuglio, Torino: Einaudi, 1965, s. 105. 

Dostupné z: http://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/baldassarre-castiglione/il-libro-del-cortegiano. 



35 

vyčleněnými součástmi virtù: „(…) e quelle che forse sariano state alquanto nascoste, 

la fortuna, come ammiratrice di cosí rare virtù, ha voluto con molte avversità e stimuli 

di disgrazie scoprire, per far testimonio che nel tenero petto d'una donna in compagnia 

di singular bellezza possono stare la prudenzia e la fortezza d'animo, e tutte quelle virtù 

che ancor ne' severi omini sono rarissime.“116 [(…) a ty, které snad zůstaly světu skryty, 

odhalil v mnoha těžkých a neblahých chvílích z obdivu k tak výjimečným ctnostem sám osud 

a postaral se tak o důkaz, že i v něžné ženské hrudi se k nevšední kráse mohou družit 

prozíravost, síla ducha a všechny ostatní ctnosti i u drsných mužů velmi vzácné]. 

Zatímco různé odstíny významu virtù jsou ve Dvořanovi téměř nevyčerpatelné, fortuna je 

na tom poněkud jinak. Stejně jako ve Vladaři představuje především nepředvídatelné 

působení vnějších životních okolností. Rozdíl je však v tom, jak autoři nahlíží na vzájemné 

působení zkoumaných konceptů. Machiavelli řadou příkladů dokazuje, že s pomocí virtù lze 

čelit nepříznivému působení fortuny, mezitím Castiglione se zřejmě domnívá, že čím více 

potenciálních virtù objekt má, tím většímu tlaku ze strany fortuny bude čelit: „(…) tra le quali 

estimo la fortuna esser precipua, perché in tutte le cose mondane la veggiamo dominare 

e quasi pigliarsi a gioco d'alzar spesso fin al cielo chi par a lei senza merito alcuno, e sepellir 

nell'abisso i piú degni d'esser esaltati.“117 [(…) a mezi nimi je to především síla osudu, neboť 

ovládá všechny naše záležitosti a jakoby žertem pozvedne až k nebi, koho si zamane, bez 

jakékoli zásluhy, a naopak pohřbí v propasti ty, kdo si zaslouží pocty]. 

Ve XXIV. kapitole knihy druhé však Castiglione připouští, že působení fortuny nemusí 

být výhradně negativní: „(…) il quale forse sarà prudente ed arà discorso con ragione 

ed ancor sarà stato aiutato dalla fortuna, vorranno poi mille altri ignoranti e leggeri pigliar 

sicurtà nelle cose importantissime di far a lor modo, e per mostrar d'esser savi ed aver 

autorità desviar dai comandamenti de' signori (…)“118 [(…) který byl možná rozvážný 

a měnil příkazy z rozumného důvodu a k tomu mu ještě přál osud, zatoužilo by tisíc 

nedbalých a domýšlivých dvořanů jednat podle vlastního úsudku, aby dokázali svou chytrost 

a autoritu, a neřídili by se rozkazy svých pánů (…)]. Tvrzení, že osud, tedy fortuna, může 

přát se v textu však objevuje zřídka. 
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Oba koncepty jsou tedy v Castiglionově díle postaveny proti sobě. Nevytváří, jako 

u dříve zkoumaného autora, harmonický vztah vzájemně působících sil, naopak: pole 

působení každé ze sil je poměrně přesně rozhraničeno a jen těžko bychom mezi nimi hledali 

styčné body. Virtù, jakožto ctnost, se tedy pod jakkoli silným tlakem fortuny v ideálním 

kontextu nijak neproměňuje a vždy si zachovává svůj lesk. 
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5. Benvenuto Cellini 

5.1. Bio-bibliografický medailon 

V následující části práce je představena osobnost Benvenuta Celliniho. Nejprve je, pro lepší 

pochopení jeho osoby a díla, stručně popsán historický kontext, v němž Cellini žil, tvořil 

a ve kterém vzniklo i jeho nejvýznamější a zároveň jediné literární, v tradičním slova smyslu, 

dílo Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, 

in Firenze, častěji zmiňované pouze jako Vita, nebo La Vita. 

5.1.1. Cinquecento: Benvenuto Cellini a jeho doba 

Benvenuto Cellini se narodil roku 1500 a zemřel roku 1571. Nemůžeme jej proto považovat 

za člověka čistě renesančního. Jeho tvorba umělecká sice do značné míry z děl renesančních 

mistrů vychází, je ale také značně obohacena vlivem francouzského manýrismu. V této práci 

se Benvenuto Cellini však objevil z jiného důvodu. Jeho život a vnitřní prožívání tohoto 

života, které se promítlo in a stránky Vity, je velmi ilustrativní vůči dvěma klíčovým 

konceptům pozdně renesanční literatury a sice: virtú a fortuna. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, Cinquecento, tedy 16. století, je zpravidla 

považováno za dobou doznívající renesance a nastupujícího baroka, nicméně tato definice má 

svá výrazná “ale”. V případě Benvenuta Celliniho, dle mého názoru, nejvíce odpovídá 

skutečnosti tvrzení, vytýkající manýrismus jako pojem pro dané století klíčový. 

Cellini, jakožto nejmladší ze zmíněných zde autorů, byl svědkem téměř všech zásadních 

zvratů, které přineslo 16. století. A Jako jediný se měl možnost ujistit, že se pesimistická 

očekávání dvou dalších myslitelů skutečně naplnila. 

Celý průběh 16. století byl poznamenán náboženskými spory, jež měly původ 

v nespokojenosti se stavem katolické církve. Roku 1517, kdy přibil Martin Luther svých 

95 tezí, kterými kritizoval mravy dobové církve, na kostelní dveře ve Wittenbergu. Největší 

pohoršení však vyvolával poměrně aktivní prodej odpustků. Jednou z příčin reformace bylo 

i rozhořčení nad tím, jak obrovské částky byly vynakládány na najaté umělce popřípadě 

literáty. Většina vládců od Medicejských až po krále Františeka I. se prostřednictvím podpory 

umělců, snažili posílit svou moc a prestiž. Papežové postupovali stejným způsobem 

a proměnili Řím ve významné centrum patronace, které lákalo umělce ze všech koutů Itálie. 

Mimo jiné, vynakládali peníze na výstřední umělecké projekty. Je třeba dodat, že ti, 
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kdo podporovali nákladnou výstavbu tohoto chrámu, schvalovali – ačkoli možná nevědomky 

– i prodej odpustků, které tvořily výrazný podíl finančních zdrojů.119 

Vyplenění Říma donutilo papeže Pavla III. sáhnout k radikálním prostředkům 

k navrácení někdejší autority církvi: roku 1536 byl svolán Tridentský koncil, který se sešel 

v letech 1545–1563 a který zahájil reformu katolické církve. Byla obnovena také inkvizice, 

v jejímž čele stanul Jezuitský řád. Cílem fungování inkvizice bylo včasné zničení myšlenek, 

které se nacházely v rozporu s učením církve. Roku 1564 byl dokonce zřízen Index 

zakázaných knih, který obsahoval zejména humanistická díla. Tento dlouhodobý vývoj, který 

uvedl do pohybu církev a Itálii od vrcholné renesance směrem k baroku, nepochybně ovlivnil 

i soudobou mentalitu.120 

I do Celliniho života výrazně zasáhlo již zmiňované v souvislosti s předchozímí autory 

vyplenění Říma vojsky Karla V. Avšak narozdíl od ostatních byl očitým svědkem této 

události: podílel se na obraně Andělského hradu, na papežovo přání rozebral jeho tiáru a, jak 

sám tvrdí, zavinil smrt Karla Bourbonského, velitele císařských vojsk. Toto tvrzení však nelze 

nijak potvrdit. 

Florentská demokracie se zbavila moci Mediceů v osobě Piera dei Medici, savonarolův 

pokus o nastolení režimu teokratického rázu se nezdařil a republika zřízená po Savonarolově 

pádu, reprezentovaná doživotně zvoleným gonfaloniérem Soderinim, se jen velmi těžce 

vyrovnávala s nároky francouzskými, španělskými a papežskou rozpínavostí. Musela snést 

předání skutečné moci papežem Juliem II. mladším synům Lorenza Magnifica Giulianovi 

a Giovannimu, který se roku 1513 stal papežem Lvem X. Ačkoli přesídlil, stále měl 

pod kontrolou město se samosprávou občanské Signorie. V takto nejisté době vyrůstal Cellini 

v nezámožné řemeslnické rodině, kterou později podle dobové módy nobilitoval. 

Celá jeho rodina pravděpodobně smýšlela promedicejsky. Jeho bratr byl voják 

ve službách Giovanniho delle Bande Nere, pravnuka Lorenza Magnifica, v době obléhání 

Florencie, které rozhodlo osud státu. Bratrovu smrt líčí Cellini velmi plasticky. Samotného 

zlatníka papež Kliment VII., nemanželský syn zavražděného Giuliana dei Medici, ustanovil 

řezačem kolků v papežské mincovně a jmenoval nositelem papežovy hůlky. Je velice 

pravděpodobné, že se těšil přízni Medicejských, neboť mu pomohla, když zabil svého 

soupeře, zlatníka Pompea de Capiteneis. Ferrarský kardinál, Ippolito dei Medici, otrávený 

později svým bratrancem, vévodou Alessandrem, jej dostal z vězení. Ve službách Cosima I. 
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pak život ukončil. Tyto vztahy pro něj jistě byly důležitější než osudy Florencie a Itálie. Není 

tak divu, že z Florencie v rozhodujícím okamžiku srážky republiky s Medicejskými z města 

odjel. Považoval politiku za věc pánů a příliš se nezajímal o dramatické proměny své vlasti 

a doby. Tyto proměny však poznamenaly jeho život ve značné míře.121 

Nedbal ani o veliké konflikty mocností a principů, nicméně v jeho řádcích lze zahlédnout 

jak obecné rysy, tak stopy denního života a dobového smýšlení. Rostl v převratech 

a zmatcích, za rozpadu staré republikánské Florencie. Italské signorie se v této době otřásaly 

v základech při velmocenských střetech Francie, Papežského státu a Španělska. Itálie, 

pustošená cizími armádami, země, v níž přibývalo zříceninm však nadále zůstávala 

střediskem umění a vzdělanosti. 

5.1.2. Biografie 

Tímto, jsme se seznámili s Benvenutem Cellinim jakožto historickou postavou, dále je 

potřeba představit jej i jako osobu soukromou. 

Benvenuto Cellini se narodil roku 1500 ve Florencii, jako prvorozený syn v rodině 

hudebníka a výrobce hudebních nástrojů Giovanniho Celliniho a jeho ženy Marie Lisabetty 

Granacciové. Jeho rodiče spolu žili celých osmnáct let, než se jim narodilo jejich první dítě. 

Benvenuto byl až jejich třetím dítětem.122 

Nehledě na otcovo přání aby se také stal hudebníkem, se Benvenuto v patnácti letech 

nechal zaměstnat zlatnickým mistrem, Antoniem di Sandra přezdívaným Marcone, od nějž se 

naučil všem základním technikám uměleckého zpracování drahých kovů. Ve stejné době se 

také začal dostávat do vážných konfliktů se svými kolegy zlatníky. Nelze se proto divit, že 

byl Benvenuto Cellini hned dvakrát z Florencie vyhoštěn (v letech 1516 a 1523).123 Řadu let 

se mezi jednotlivými vyhoštěními chaoticky přesouval z města do města. Poprvé byl 

z Florencie na šest měsíců vypovězen za svou účast při rvačce a musel odejít do Sieny, kde 

chvíli pracoval v dílně zlatníka Francesca Castora (Francastora). Pak nějakou dobu pobýval 

v Boloni, kde se proslavil také jako výtečný hráč na flétnu, Pise a v Římě, kam utekl 

po potyčce v hospodě a aby se ukryl před mstiteli. Roku 1524 se však v Římě usadil 
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na dlouho a časem si zřídil vlastní dílnu, kde začal pracovat i na zakázkách papežského 

dvora.124 

V roce 1527 se účastnil obrany Říma při jeho obléhání císařskými vojsky. Po porážce a 

vyplenění Říma město opustil. Při svém krátkém pobytu v Mantově roku 1529 se znovu 

dostal do problémů se zákonem, když ze msty zabil muže, který byl vrahem jeho bratra.125 

Téměř žádné z jeho zlatnických děl z tohoto období se nedochovalo, buď byla přetavena, 

nebo ztracena. 

V letech 1531–1534 se Cellini postupně upadá v nemilost papeže KlementaVII., jehož 

přízně se těšil dříve.126 Nejprve upadne v podezření, že padělá peníze a pak dojde 

i ke konfliktu nad nedokončenou včas zakázkou, následkem konfliktu se pak dopustil 

několika vražd. Zabil zlatníka Pompea de Capitaneis, pak napadl notáře. Aby unikl 

spravedlnosti, utekl do Neapole, kde zabil ještě jednoho zlatníka, za to, že Celliniho 

pomlouval.127 

Po smrti Klementa VII. A nástupu Pavla III. znovu získává místo v mincovně, které 

ale zakrátko ztrácí a kvůli nepřátelství papežského dvora je roku 1535 nucen znovu odjet 

do Florencie, kde však nehledě na přízeň Alessandra dei Medici nevydrží dlouho a na 

opětovné papežovo pozvání odjíždí do Říma, kde při slavnostech na Kapitolu dostává od 

papeže milost a není tak dále stíhán pro Pompeovu vraždu. 

Roku 1537 po dalším konfliktu s papežem poprvé odjel do Paříže, kde o několik let 

později působil ve službách francouzského krále Františka I., pro nějž vytvořil portrétovou 

medaili a řadu dalších zlatnických výrobků.128 Po návratu do Říma byl Cellini zatčen, obviněn 

z krádeže papežských drahokamů z tiáry, kterou pro předešlého papeže přetavil během 

obléhání Říma, a uvězněn na Andělském hradě. Z vězení ale vemi brzy utekl. Záhy byl však 

znovu zatčen ale za nedlouho zase propuštěn na přičinění ferrarského kardinála. 
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Po svém propuštění roku 1540 se v Sieně dopustil další vraždy, načež byl nucen 

odcestovat do Francie, kde se následně usadil na několik let.129 Pobýval na francouzském 

dvoře ve Fontainebleau a Paříži, kde se těšil králově přízni, nebyl však spokojen se svým 

platem a pokusil se z Francie odejít. Nakonec byl však přesvědčen k návratu. Získal také 

dílnu v Paříži, kde dokončil práci na jediném zlatnickém díle, u kterého je Celliniho autorství 

zaručeně jisté, a sice, velké slánce Františka I.130 Ani ve Francii však nebyl jeho život bez 

problémů, proti Cellinimu brojila hlavně králova milenka, vévodkyně d’Etampes, které 

Cellini odmítal pochlebovat.131 Právě ve Francii si osvojil techniku odlévání z bronzu a tak 

začal přijímat i sochařské zakázky. 

Po vypuknutí války s císařem Svaté říše římské Karlem V. roku 1544 pomáhal 

s opevňováním Paříže. Dílem kvůli nepřátelství francouzského královského dvora, dílem 

pro rapidní pokles královy štědrosti, způsobený vysokými válečnými náklady, se Cellini 

rozhodl vrátit do Florencie.132 Jak se později ukázalo – natrvalo. Ve Florencii pak působil 

ve službách Cosima I. dei Medici.133 Nejprve se pravděpodobně těšil vévodově přízni, později 

se však vévodův vztah k Cellinimu ochlazuje. Právě ve Florencii Cellini vytvořil své 

nejslavnější dílo: sochu Persea, držícího hlavu Medusy, jehož cena vyvolala další spor 

s vévodou. Zde vytvořil také řadu dalších soch a také zrestauroval několik soch antických. 

Celé jeho florentské působení bylo zároveň provázeno nesčetnými konflikty se sochařem 

Bandinellem. Během života byl několikrát nařčen z homosexuality, žádné z těchto obvinění 

však nikdy nebylo přesvědčivě dokázáno.134 

V roce 1556 byl znovu zatčen za napadení zlatníka. Posledním jeho významným 

výtvorem bylo Ukřižování (dnes v klášteře v El Escorialu), které později věnoval vévodovi.135 

Krátce nato začal nejprve sepisovat a později diktovat vlastní životopis Vita, jehož literární 

hodnota se ukázala být natolik vysoká, že zapsala autorovo jméno i do dějin literatury. 

Životopis vytvářel v průběhu několika let až do roku 1567 s krátkou přestávkou v roce 1562, 
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kdy se oženil se svou služkou Pierou dei Parigi, se kterou měl v témže roce prvního 

manželského syna.136 Zemřel roku 1571 v rodné Florencii. Veškeré své sochy dokončené 

i nedokončené odkázal Francescovi I. dei Medici. Pochován byl rovněž ve Florencii v bazilice 

Nejsvětějšího Zvěstování.137 

5.1.3. Bibliografie 

Benvenuto Cellini nelze považovat za literáta v běžném slova smyslu. Psát začal teprve 

v posledním desetiletí svého života a látku pro vlastní knihy nečerpal z předchozí literární 

tradice ale pouze z toho, co sám nejlépe znal: svého života a svého řemesla.138 

Jeho nejvýznamější a zároveň v širších kruzích nejslavnějším literárním dílem je 

nepochybně autobiografie Vita, kterou nejprve sepisoval sám, později diktoval, avšak nestihl 

dokončit. Nicméně diktovanou verzi podrobil vlastní korektuře. Kromě Vity však sepsal dvě 

další díla nepříliš relevantní pro běžného čtenáře nicméně relativně známé v kruzích historiků 

a teoretiků umění: Traktát o zlatnictví a Traktát o sochařství, které vyšly o několik let dříve 

než Vita.139 

5.2. Vita. Fungování obou konceptů v životní praxi  

Benvenuto Cellini rozhodně nebyl první, koho napadlo sepsat vlastní životopis v značně 

idealizovaném světle. Pro příklad lze uvést životopisy papeže Pia II. a lombardského lékaře 

Girolama Cardana.140 Celliniho životopis je však výjimečný hned z několika důvodů: jeho 

život skutečně připomíná spíše děj dobrodružného románu než obyčejný lidský život 

a zároveň je životopis sepsán barvitým, hyperbolickým a poněkud zbrklým stylem, který je 

prodchnut naprosto upřímným přesvědčením o vlastní výjimečnosti a genialitě.141 Je zcela 

zřejmé, že veškerá zkreslení či dokonce čiré falsifikace mají jediný účel: zvýraznit autorův 

božský talent a výjimečnost. Je však otázkou zda tato hyperboličnost je skutečně tak 
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nevypočítavá jak se někteří odborníci domnívají142 anebo je již jakýmsi více či méně 

vědomým vykročením směrem k manýrismu. 

5.2.1. Talent a jeho největší nepřítel osud 

Užití pojmu virtù v Celliniho textu je na první pohled jakýmsi mezistádiem mezi poměrně 

vyhraněným významem, jež do něj vkládá Machiavelli a mnohem volnější interpretací, 

typické pro Castigliona. 

Stejně jako dříve zkoumaní autoři, relativně často užívá pojmu virtù ve smyslu 

statečnost/chrabrost jako například v pasáži, kde pojednává o svých předcích: „Questo Luca 

per propria virtù con l'arme in mano lo vinse e amazzò con tanto valore e virtú, che 

fe' maravigliare il mondo, che aspettava tutto il contrario: in modo che io mi glorio d'avere 

lo ascendente mio da uomini virtuosi.“ 143 (Tento Luca svou statečností a se zbraní v ruce jej 

přemohl a zabil tak udatně a statečně, že se tomu celý svět podivoval, neboť kdekdo očekával 

pravý opak. A tak se mohu chlubit, že pocházím od mužů znamenitých.) 

Narazíme i na použití virtù jako blíže nespecifikovatelného označení pro kladné 

vlastnosti, typické i pro Castigliona: „Madonna Porzia agiunse che le virtù rare volte stanno 

con i vizii e che, se tal cosa io facessi, forte ingannerei quel bello aspetto che io dimostravo 

di uomo da bene.“144 (Paní Porzia podotkla, že ctnost zřídka přebývá s hříchem pod jednou 

střechou, a kdybych provedl něco takového, usvědčil bych ze zrady svůj zevnějšek, jenž 

nasvědčuje, že jsem řádný člověk.) 

Mnohem zajímavější je však užití pojmu virtù jako označení pro talent umělecké povahy 

nebo estetickou krásu, Které se u autorů předchozích objevuje spíše marginálně. Přesněji, 

ve Vladaři se snad jen jeden výskyt virtù dá vykládat jako talent, ačkoli toto tvrzení má svá 

slabá místa (viz str. 17.). A estetikou se nezabývá už vůbec. Mezitím, ve Dvořanovi, bychom 

virtù jako ekvivalent talentu hledali zbytečně, a naopak, virtù ve významu estetická hodnota 

se objevuje vícekrát (viz str. 28–29.). V Celliniho díle tyto dva výklady nabývají nových 

odstínů a vyskytují se zhruba stejně často jako první dva zmíněné výklady: „Questo cartone 

fu la prima bella opera che Michelagnolo mostrò delle maravigliose sue virtù, e lo fece 

a gara con uno altro che lo faceva: con Lionardo da Vinci; che avevano a servire per la sala 
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del Consiglio del palazzo della Signoria.“145 (Tento karton byl prvním uměleckým dílem, 

jímž Michelagnolo dokázal své velkolepé nadání. Vytvořil je v soutěži s jiným umělcem, 

který pracoval o téže věci, s Lionardem da Vinci, a měly sloužit jako výzdoba poradní síně 

v paláci Signorie.) 

Málokdy se však jedná o talent v jeho úplné podobě, setkáme se i s určitými 

významovými inklinacemi: „Se bene il divino Michelagnolo fece la gran cappella di papa 

Iulio da poi, non arrivò mai a questo segno alla metà; la sua virtù non aggiunse mai da poi 

alla forza di quei primi studii.“146 (Ačkoliv božský Michelagnolo vyzdobil později ještě 

velkou kapli papeže Julia, nepřiblížil se nikdy ani z poloviny této dokonalosti a jeho 

dovednost již nikdy nedosáhla síly těchto prvních studií.) V tomto konkrétním případě má 

virtù stejně blízko k dovednosti zcela praktické, jako k abstraktnějšímu talentu. 

Může však nastat i situace, kdy se význam přechýlí spíše k dovednosti: „E partitosi, tutto 

questo fatto mi scrisse, pregandomi per l'amor di Dio che io sonassi qualche volta, acciò 

che io non perdessi quella bella virtù, che lui con tante fatiche mi aveva insegnato.“147 (Pak 

se vrátil domů a všechno mi vypsal, prose mě zároveň pro lásku boží, abych se občas věnoval 

hudbě a nezapoměl, čemu mě s takovou námahou naučil.) Nicméně talent je v pojmu stále 

přítomen, neboť skutečná zdatnost v hudbě vyžaduje i jistý talentový předpoklad. 

Jsou však i případy, kdy je těžké říct, zda je virtù skutečně talent, nebo spíše estetická 

hodnota: „Questo uomo da bene era molto mio amico, e conosciutomi per virtù della arte 

mia, e anche s'era intervenuto in certe terribil quistione infra me e altri.“148 (Tento zdatný 

muž mě měl velmi rád, znal mě podle mého umění a často mi pomáhal v čestných 

záležitostech.) 

Estetický aspekt ale také může ustoupit a význam se tak více blíží praktičnosti 

či kvalitnímu technickému provedení: „Era infra gli altri belli ornamenti un manico tutto 

di un pezzo a questo vaso, sottilissimamente lavorato, che per virtù di una certa molla stava 

diritto sopra la bocca del vaso.“149 (Bylo tam kromě jiných krásných ozdob ucho, celé 

z jednoho kusu, velmi jemně vypracované, které díky šikovné pružině zůstávalo vždy 

vzpřímené u hrdla vázy.) 
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Narazíme i na velmi specifické užití pojmu jakožto souhrnné označení pro sedm 

kardinálních ctností: „Lo specchio si era figurato una ruota: in mezzo era lo specchio; intorno 

era sette tondi, inne' quali era intagliato e commesso di avorio e osso nero le sette Virtù; 

e tutto lo specchio, e cosi le ditte Virtù erano in un bilico; in modo che voltando la ditta 

ruota, tutte le virtù si movevano; e avevano un contrapeso ai piedi, che le teneva diritte.“ 150 

(Zrcadlo mělo tvar kola, uprostřed a kolem bylo sedm oválů, kde bylo zpodobeno 

ze slonoviny a černé kosti sedmero Ctností; celé zrcadlo i postavy Ctností byly otáčivé, takže 

otáčelo-li se kolem, měnily polohu i Ctnosti, jejichž nohy byly zatíženy závažím, takže stály 

vždy zpříma.) 

Nejméně typické pro předchozí texty je však označení milosti boží za virtù, ve Vitě 

relativně časté: „La virtù de Dio sia quella che ti aiuti.“151 (Kéž ti pomůže milost boží.) 

Vzniká tak dojem, že na člověka působí hned 3 síly: fortuna, hvězdy a Bůh. Toto rozštpení 

ve středověku jednotné boží moci na 3 složky je pravděpodobně jedním z projevů dobové 

mentality. 

Pojem fortuna se ve Vitě vyskytuje několikanásobně méně často než virtù. Zajímavé však 

je, že výskyt fortuny ač na počátku díla téměř zanedbatelný, se stává mnohem 

frekventovanějším teprve ve chvíli, kdy pro autora nastávají těžké časy (ztrácí přízeň, potýká 

se s pomluvami, vraždí, je vězněn, …). Po stránce významové je fortuna v Celliniho díle 

o něco mnohotvárnější, než v dílech dříve rozebraných autorů a zároveň mocnější. 

Většinou se však autor drží té nejobvyklejší linie, dle které fortuna reprezentuje buďosud: 

„(…) due cavalletti infra gli altri ispaventati gli missono in tanto disordine, che gittando dua 

di quei migliori sottosopra, gli altri si missono in fuga: e io veduto uscirne a bene, con 

velocissimo corso e onore usci' di tale impresa, non volendo tentare piú la fortuna 

che il dovere.152“ ((…) leč dva koně se splašili, shodili své statečné jezdce a uvedli ostatní 

v takový zmatek, že se dali na útěk: a když jsem viděl jak dobře to dopadlo, rychle jsem běžel 

pryč a čestně jsem vyšel z tohoto boje, nechtěje pokoušet osud více, než se slušelo.) 

Nebo štěstěnu ať už člověku nakloněnou: „Di poi a pochi giorni, passati i furori 

dell'acqua, ritornai alla mia bottega, e fini' la ditta opera con tanta buona fortuna, mediante 

la grazia de Dio e delle mie gran fatiche, che ella fu tenuta la piú bella opera che mai fussi 
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vista a Roma;“153 (Za několik dní, když voda opadla, vrátil jsem se do dílny a dokončil dík 

milosti boží a své velké přičinlivosti zlatou sponu s takovým zdarem, že byla považována 

za nejkrásnější, co kdy kdo v Římě viděl.) 

Či nikoli: „Ora avvertisca il mondo e chi vive in esso, quanto possono le maligne istelle 

coll'avversa fortuna in noi umani!“154 (Považ nyní světe a všichni lidé, jak nám smrtelníkům 

mohou uškodit zlomyslné hvězdy a nepříznivá štěstěna!) Zmínka o zlomyslných hvězdách, 

rovněž odlišuje Celliniho dílo od ostatních. Jak Machiavelli, tak Castiglione se 

astrologickému i náboženskému determinismu, pravděpodobně cíleně, vyhýbají. 

V některých případech je i zde mocná štěstěna spíše šťastnou či nešťastnou náhodu, než 

plnohodnotným osudem: „Cavato fuora e' lumi da' vicini a quel gran romore, io, ch'ero 

saltato in piè, cosí, sanza montare altrimenti, me ne corsi a casa ridendo, che avevo scampato 

una fortuna da rompere il collo.“155 (Při to hluku vybíhali sousedé se světly, ale já šťastně 

doskočil na nohy, a nevsednuv již do sedla, spěchal jsem se smíchem domů, děkuje šťastné 

náhodě, že jsem si nezlomil vaz.) 

Autor však do svého díla vložil i mnohem zajímavější příklady fortuny. V některých 

částech textu se setkáme i s možnostmi které v předchozích textech zcela chybí: „Da poi tre 

giorni il Papa morí, e io, trovatomi aver perso le mie fatiche, mi feci di buono animo, e dissi 

a me stesso che mediante quelle medaglie io m'ero fatto tanto cognoscere, che da ogni papa, 

che venissi, io sarei adoperato forse con miglior fortuna.“156 (Za tři dny nato papež zemřel 

a viděl jsem, že moje práce byla marná, ale utěšoval jsem se, že jsem se těmi medailemi 

proslavil tak, že mě zaměstná každý nový papež a že se snad příště budu těšit větší přízni.) 

I v předchozích textech jsme byli svědky toho, že fortuna může přát, nikdy si však fortuna 

a přejícnost nebyly tak blízko. 

Fortuna může zastupovat i určité pozitivní naděje či vyhlídky do budoucna: „(…) e per 

paura che quelli che potevano non mi facessin peggio; però mi ero disposto di cercare altro 

paese, per veder se io trovavo miglior fortuna, e volentieri mi andavo con Dio, solo.“157 [(…) 

a ze strachu, že ti kdo jsou toho schopni, by mi uškodili ještě více; proto jsem chtěl hledat 

jinou zemi, kde snad budu mít více štěstí a chtěl jsem se vydat na cestu sám.] 
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Další poměrně zajímavý případ představuje fortuna zde: „(…) benché a me fu ditto che 

lui si era millantato di quella bravata che allui pareva aver fattami: ma in tutti i modi la fu 

pur sua cattiva fortuna; perché arrivato che io fui a quel canto, apunto lui usciva dallo 

speziale, e quei sua bravi si erano aperti, e l'avevano di già ricevuto in mezzo.“158((…) mě 

však bylo řečeno, že se všude chlubí tím, co mě, jak si myslel, provedl, ale tak jako tak se mu 

to brzy špatně vyplatilo; když jsem přišel na nároží, vycházel právě z lékárny a jeho 

ozbrojenci utvořili znovu kruh kolem něho.) Fortuna ať už příznivá či nikoli se najednou 

může stát i následkem jednání člověka. Už se nejedná o ryze vnější sílu, jak tomu bylo 

doposud téměř vždy. 

Další poměrně neobvyklý typ fortuny je tento: „Quando noi fummo drento in circa 

quattro miglia, il ditto lago cominciò a far fortuna, di sorte che quelli che vogavano 

ci chiedevano aiuto che noi gli aiutassimo vogare; cosí facemmo un pezzo.“159 (Když jsme 

ujeli asi čtyři míle, zvedla se vichřice a vesláři nás prosili, abychom jimpomohli veslovat; 

chvíli jsme tak činili.) V tomto případě sám význam věty není na první pohled snadno 

odhadnutelný, proto je tento úsek také přeložen velice volně, neboť přesný překlad by zněl 

zhruba takto: „(…) to jezero začalo dělat takové naschvály, že (…)“ což by jistě neznělo 

nikterak dobře. Znovu se tak vracíme k fortuně jako k projevu vnějších okolností. 

Stejně jako Castiglione, vidí Cellini virtù a fortunu jako antagonisty. Možná zčásti proto, 

že se sám považuje za nositele všech možných virtù, ať už se tím rozumí cokoli, a ve všem 

špatném co se s ním děje spatřuje nikoli vlastní vinu, ale nepříznivou fortunu. Při čtení vzniká 

dojem, že toto přesvědčení v něm s postupem času sílí, na začátku je však téměř neznatelné: 

„E perché lui aveva qualche cognizione della lingua latina, intorno a ditto specchio vi fece 

un verso latino, che diceva:“Per tutti il versi che volta la ruota di Fortuna, la Virtù resta 

in piede”160 (Otec, jenž se poněkud vyznal v latině, vyryl kolem zrcadla latinský verš, který 

říkal: ať se Štěstěny kolo otočí do jakékoliv polohy, Ctnost stojí pevně na svých nohou.) 

Avšak ani pro Celliniho zlomyslnost osudu není dostatečně odrazující, aby jí nemohl 

čelit: „Benché poco io potessi lavorare, vedendomi a quel modo carcerato a cosí gran torto; 

pure facevo della necessità virtù: lietamente il meglio che io potevo mi comportavo questa 

                                                           
158 Cellini,Benvenuto La Vita A cura di Guido Davico Bonino, Torino: Einaudi, 1973, s. 66. Dostupné z: 

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/benvenuto-cellini/la-vita. 

158 Tamtéž, s. 6. 

159 Tamtéž, s. 89. 

160 Tamtéž, s. 6. 
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mia perversa fortuna.“161 (Nemohl jsem pracovat mnoho, protože jsem stále myslel na to, jak 

nespravedlivě jsem žalářován; leč dělal jsem z nouze ctnost: snažil jsem se snášet svůj 

neradostný osud, jak nejveseleji jsem dovedl.) 

V textu vícekrát používá slovní spojení „perversa fortuna“ aby zdůraznil nepřátelskost 

osudu vůči své osobě: „Quando la perversa fortuna, o sí veramente vogliam dire quella 

nostra contraria istella, toglie a perseguitare uno uomo, non gli manca mai modi nuovi 

da mettere in campo contro a di lui.“162 (Leč když si nepříznivý osud, nebo spíše nepřátelská 

hvězda, umyslí někoho pronásledovat, nemá nikdy nouzi o prostředky jak ho potrápit.) 

Oba pojmy jsou tedy v Celliniho díle postaveny proti sobě stejně jako v díle Baldassara 

Castigliona. A stejně jako ve Dvořanovi nevytváří harmonické paradigma vzájemné 

působících sil. Nedá se však říct, že by virtù a fortuna ve Vitě vzájemně nepůsobily. 

Benvenuto Cellini se mnohokrát snaží, v souladu s Machiavelliho rétorikou, čelit fortuně 

s pomocí virtù. V jeho případě však jde o nerovný boj, z čehož lze vyvodit, že teoretické teze 

dvou předchozích myslitelů jsou jen stěží slučitelné s praxí. 

  

                                                           
161 Cellini,Benvenuto La Vita A cura di Guido Davico Bonino, Torino: Einaudi, 1973, s. 97. Dostupné z: 

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/benvenuto-cellini/la-vita. 

161 Tamtéž, s. 6. 

162 Tamtéž, s. 146. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo sledovat vývoj konceptů virtù a fortuna v italské literatuře 16. století. 

Vývoj je vysvětlen na základě tří děl tří různých autorů: Vladař Niccola Machiavelliho, 

Dvořan Baldassara Castigliona a Vita Benvenuta Celliniho. 

Niccolò Machiavelli, Baldassare Castiglione a Benvenuto Cellini jsou na první pohled 

velmi odlišné osobnosti. Každý z nich pochází z odlišného sociálního zázemí a v průběhu 

života prodělal odlišný vývoj jak karierní, tak literární. I jejich myšlení, prezentované 

ve zkoumaných v této práci textech Vladař, Dvořan a Vita, je následkem toho velmi rozdílné. 

Ačkoli je nepochybně pravdou, že kromě rozdílů mezi nimi najdeme i některé podobnosti, 

a právě na těchto podobnostech lze sledovat pozvolný sémantický vývoj virtù a fortuny. 

Na příkladech z textu Vladaře jsou představeny oba pojmy, jejich vývoj, předcházející 

období, na nějž je tato práce zaměřena, v případě virtù je podrobněji nastíněn i etymologický 

původ termínu. Dále je na všech třech existujících překladech Vladaře do češtiny předvedeno, 

jak různí překladatelé řešili problém nestejnosti polí aplikovatelností pojmů virtù a fortuna 

vůči jejich přímým českým ekvivalentům ctnost a osud. Synonymický rozsah v překladech se 

ve výsledku ukázal jako poměrně široký K tomuto srovnání byl vybrán právě text Vladaře 

ze dvou důvodů: zaprvé, jak již bylo řečeno, v češtině je dostupný hned ve třech různých 

překladech, což poskytuje dostačující prostor pro srovnání, a zadruhé v Machiavelliho díle je 

sémantika zkoumaných pojmů mnohem konkrétnější v porovnání s ostatními autory. 

Niccolò Machiavelli popisuje, ve svém nejznámějším spise Il principe (Vladař) jak by 

měl vypadat ideální panovník, jaké by měl mít vlastnosti, schopnosti a jak by měl těchto 

výchozích možností používat. Stěžejní pro jeho rétoriku je paradigma dvou klíčových pojmů: 

virtù-fortuna. Veškeré interpretace Machiavelliho díla jsou spojeny právě s interpretací těchto 

klíčových pojmů, se kterými se čtenář setká napříč celou jeho tvorbou. Proto se studium 

pojmového paradigmatu virtù-fortuna již mnohokrát stávalo předmětem zájmu literárních 

historiků i překladatelů. 

Machiavelliho od většiny literárních předchůdců i současníků odlišuje cíleně antiutopický 

přístup k realitě a odmítání jakékoli idealizace soudobých pořádků. Tento přístup se pak 

promítá i do významů klíčových termínů, jichž používá k vyjádření svých názorů. V této práci 

jsou prozkoumány pouze dva z nich a to z následujícího důvodu: jejich sémantický vývoj je 

snadno vysledovatelný nejen v rámci díla jednoho autora, ale i v širší dobové perspektivě. 
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V užití pojmu virtù se Machiavelli vrací k původnímu významu tohoto latinismu. Z jeho 

pohledu je virtù zejména statečnost, prozíravost, vychytralost a zdatnost. Těchto interpretací 

se drží poměrně striktně a nikdy nepřisuzuje virtù neživým věcem, jsou to vždy vlastnosti, 

které mohou být vlastní pouze člověku. 

Machivelliho náhled na problematiku fortuny je do značné míry novátorský. Do středu 

pozornosti jsou umístěny dříve poněkud opomíjené vlastní lidské možnosti neboli virtù 

a zredukován význam fortuny, která v Machiavelliho díle už není nástrojem projevu boží 

vůle, jak tomu bývá u řady jeho literárních předchůdců. Virtù i fortuna nemají v jeho díle 

žádný morální či náboženský význam. Z Machiavelliho argumentace také vyplývá, 

že součástí osobní fortuny je i schopnost projevit virtù právě v momentě a k takové 

příležitosti, kdy přinese nejvíce úžitku, fortuna se tak stává součástí virtù, ačkoli definitivně 

nesplývají v jedno. Dá se tak říci, že Machiavelli tyto pojmy propuje, ale zároveň je dává 

do kontrastu; virtù je vnitřní, představuje všechno to, s pomocí čeho může člověk čelit 

vnějším okolnostem, zatímco fortuna představuje právě ony vnější okolnosti potažmo svět. 

Čím více virtù člověk projeví, tím méně je ovlivněn okolnostmi neboli fortunou, a naopak. 

Na příkladech z textu Dvořana je pak ukázáno, jak by mohly oba koncepty fungovat 

v ideálním kontextu. Pod pojmem ideální kontext se rozumí nejen autorem vykonstruovaný 

ideální svět, kde vše funguje podle jeho pravidel, ale také člověk do tohoto světa umístěný, 

neboť jak virtù, tak také fortuna potřebují nějaký objekt, na němž by mohly projevit sílu 

svého působení. V Castiglionově spise je takovým objektem právě dvořan, kterému jsou 

přiřčeny určité vlastnosti, které mají dohromady vytvořit ideál, ať už jsou tyto vlastnosti 

povýšeny na virtù či nikoli. Tento přístup zároveň poskytuje prostor pro volnější interpretaci 

pojmu. S fortunou je to v ideálním kontextu složitější, neboť je pole jejího působení 

ohraničeno autorským záměrem a veškeré vlivy vnějšího světa, jež jsou nejčastějším 

projevem fortuny, jsou tak zredukovány na minimum. Jedním z možných vysvětlení je 

skutečnost, že je autorský náhled na fortunu spíše negativní. 

Autorovým cílem při vytváření ideálního dvořana nebyla opora o realitu, která v jeho 

době nepředstavovala nic zvláště pozitivního, ale právě naopak: pokus o její změnu 

prostřednictvím ideálního příkladu. Svět Dvořana proto výrazně kontrastuje se světem 

Vladaře a právě díky tomuto kontrastu nabývají zkoumané pojmy značně odlišného znění. 

Jistý sémantický posun pojmů, oproti předchozímu zkoumanému autorovi, je nesporný. 

V Castiglionově díle může virtù znamenat téměř cokoli od ctnosti přes vizuální solidnost až 

po vlastnost či příznak. Oba koncepty jsou v Castiglionově díle postaveny proti sobě. 
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Nevytváří, jako v Machiavelliho textu, harmonický vztah vzájemně působících sil, naopak: 

pole působení každé z sil je přesně rozhraničeno a není snadné mezi nimi najít styčné body. 

Virtù, jakožto ctnost, se tedy pod jakkoli silným tlakem fortuny v ideálním kontextu nijak 

neproměňuje. Lze však vypozorovat, že přítomnost virtù výrazně zvyšuje pravděpodobnost 

nepříznivého působení fortuny. 

Na příkladech z Vity, je popsáno jakým způsobem fungují oba koncepty v životní praxi 

nebo spíše, jak fungují v mysli člověka daného časového období a také jaký prodělaly vývoj. 

Užití pojmu virtù v Celliniho textu se na první pohled zdá být čímsi na pomezí poměrně 

vyhraněného významu, jež do něj vkládá Machiavelli a mnohem volnější interpretace, typické 

pro Castigliona. Je třeba také připomenout, že se pojem fortuna se ve Vitě vyskytuje 

několikanásobně méně často než virtù. Obzvláště na počátku textu a teprve postupně, kdy se 

autor dostává do závažnějších problémů, se frekvence výskytu fortuny zvyšuje. 

Oba pojmy jsou v Celliniho díle postaveny proti sobě stejně jako v díle Baldassara 

Castigliona. A stejně jako ve Dvořanovi nevytváří harmonické paradigma vzájemně 

působících sil. Nedá se však říci, že by virtù a fortuna ve Vitě vzájemně nepůsobily. 

Benvenuto Cellini se mnohokrát snaží, v souladu s Machiavelliho rétorikou, čelit fortuně 

s pomocí virtù. V jeho případě však jde o nerovný boj jednou úspěšný, a jindy nikoli. Z tohoto 

lze vyvodit, že teoretické teze dvou předchozích myslitelů jsou jen stěží slučitelné s praxí. 
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7. Resumé 

Cílem této práce je prozkoumat vývoj konceptů virtù a fortuna v italské literatuře 16. století. 

Díla, která byla zvolena, jako základ pro analýzu jsou: traktát Il Principe (Vladař) Niccola 

Machiavelliho, spis Il Cortegiano (Dvořan) Baldassara Castigliona a autobiogrfie Benvenuta 

Celliniho La Vita (Vlastní životpis). 

Niccolò Machiavelli (1469–1527) a Baldassare Castiglione (1478–1529) jsou oba 

považováni za významné myslitele a zároveň v různých ohledech typické představitele své 

doby. Zatímco Benvenuto Cellini (1500–1571) je spíše umělcem nežli myslitelem, avšak je 

možná typičtějším představitelem své doby než oba dříve zmínění autoři. 

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je pouze velmi povšechným 

úvodem k hlavní části práce. 

Ve třetí kapitole je představen Niccolò Machiavelli, historický kontext, v němž působil, 

jeho život a dílo. Dále je krátce nastíněn etymologický původ termínu virtù, vývoj obou 

pojmů v období předcházejícím 16. století a následuje stručné zamyšlení nad problematikou 

překladu sémanticky komplexnějšího pojmu virtù do češtiny. Další oddíl je věnován rozboru 

významu pojmů virtù a fortuna v různých kontextech na příkladech z textu Vladaře. 

Čtvrtá kapitola je věnována osobnosti Baldassara Castigliona, historickým okolnostem, 

jichž byl svědkem, jeho životu, dílu, stručnému nástinu teoretické náplně termínu ideální 

kontext a také rozboru sémantických proměn, ketrých pojmy virtù a fortuna v tomto ideálním 

kontextu nabývají. 

Ve páté kapitole je představen Benvenuto Cellini, historický kontext, v němž působil, 

jeho život a dílo. Dále jsou na příkladech z jeho díla La Vita vysvětleny proměny významů 

termínů virtù a fortuna v kontextu myšlení a života reálného člověka. 

Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje významové odstíny 

obou pojmů v dílech všech tří autorů a poukazuje na odlišnosti a podobnosti mezi nimi. 
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8. Riassunto 

Il motivo della tesi di laurea era lo studio dello sviluppo dei concetti virtù e fortuna nella 

letteratura italiana del Cinquecento. Le opere scelte come la base per l’analisi sono: 

Il Principe di Niccolò Machiavelli, Il Cortegiano di Baldassare Castiglione e La Vita di Benvenuto 

Cellini. 

Niccolò Machiavelli (1469–1527) e Baldassare Castiglione (1478–1529) sono 

considerati pensatori italiani molto importanti e nello stesso tempo salienti rappresentanti 

del loro tempo. Benvenuto Cellini (1500–1571) invece, è più artista che pensatore però è forse 

un più tipico rappresentante del suo tempo rispetto ai primi due autori. 

Questa tesi è divisa in cinque capitoli. Il primo capitolo è solo una breve introduzione 

della parte principale della tesi. 

Il terzo capitolo è dedicato a Niccolò Machiavelli e dapprima tratta della sua vita e della 

sua opera. In questa parte la tesi si concentra sui concetti di virtù e fortuna: dapprima 

è brevemente descritta l‘etimologia del termine virtù, poi si descrive lo sviluppo dei due 

termini nel periodo che precede quello studiato. Segue un breve studio sulla problematica 

della traduzione dei termini in ceco. L’ultima parte del secondo capitolo è dedicata all’analisi 

dei significati di virtù e fortuna su diversi esempi tratti dal testo di Il Principe. 

Nel quarto capitolo è presentato Baldassare Castiglione, ne è descritto il contesto 

storico, la vita e l'opera. Poi segue un breve approfondimento sul termine contesto ideale con 

l'analisi semantica delle trasformazioni che i termini studiati assumono in questo contesto 

ideale dell'opera. 

Il quinto capitolo è dedicato a Benvenuto Cellini, al contesto storico in cui visse, alla 

sua vita e all’opera letteraria. Poi segue la spiegazione delle trasformazioni che virtù e fortuna 

assumono nel contesto del pensiero e di vita di una persona tipica di quel tempo. 

Il sesto e ultimo capitolo ha infine un carattere di riepilogo, confronta le sfumature 

di significati dei termini studiati nelle opere di tutti e tre gli autori e dimostra le loro 

differenze e somiglianze. 
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