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Bc. Dobromila Večeřová se ve své diplomové práci Lorenzo de’ Medici a komicko-realistická 

poezie rozhodla představit osobnost Lorenza Medicejského a jejím prizmatem také konec 

patnáctého století v Toskánsku. V literárních analýzách se zaměřila na část jeho komicko-

realistické produkce, karnevalové zpěvy a skladbu Nencia da Barberino. 

Předložená práce je rozdělená do dvou pomyslných celků: první je věnován historickému 

úvodu a představení florentského vladaře jako muže několika tváří – Lorenzo Medicejský byl 

mecenáš, politik, intelektuál, básník. V rámci nastínění celkového kulturního prostředí 

Florencie druhé poloviny Quattrocenta jsou zde také v krátkosti představeny další významné 

osobnosti okruhu Medicejského dvora (Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Girolamo 

Savonarola; z literárního okruhu pak snad až příliš stručně Angelo Poliziano a Luigi Pulci.)  

Kapitoly týkající se historického kontextu Lorenzovy vlády jsou zpracovány značně 

encyklopedicky, autorka se ovšem vhodně pozastavuje u nejdůležitějších momentů 

formujících Lorenzovu osobnost, jako je přechod z latiny k volgare či Spiknutí Pazziů. 

V některých pasážích by bylo vhodné použít více než jeden zdroj (např. s. 8, s. 10 a dále), 

autorka se ovšem nedopouští větších nepřesností (považuji za pouhé nedopatření tvrzení na s. 

21, že Ficina k překladu Platónových spisů vybídl Lorenzo, na s. 43 je již správně uvedeno, že 

tento úkol zadal Marsiliu Ficinovi Cosimo Medicejský). Nedostatek moderní literatury je 

častým problémem českých filologických oborů a je třeba opatrně pracovat s knihami, které 

jsou lehce dostupné, ovšem staršího data a politicky podbarvené. V práci použitá souborná 



publikace Carla Salinariho dovedla autorku k termínům jako „cizí záškodnická politika“ (s. 

13), kterým by bylo lepší se vyhnout. 

Oceňuji autorčinu snahu seznámit se doširoka s kulturním prostředím traktovaného básníka (a 

nechávám stranou otázku romantizujícího pohledu – jakkoli je jeho základem sebeprezentace 

–  nakolik by tento schopný politik byl raději básníkem či nikoli). Kapitola, která ve stručnosti 

charakterizuje komicko-realistický proud, je již díky své krátkosti poněkud zjednodušující. 

Zajisté si nemyslím, že komicko-realistické skladby „neměly vybroušenou formu“ a „byly 

vytvářeny na základě jednoduchých motivů“ (s. 32). Přestože tomu u mnohých skladeb nižší 

kvality takto zajisté bylo, literární jádro komicko-realistického proudu je v návaznosti na 

goliardická středověká topoi tematicky značně propracované a jako protipól kurtoazním 

schématům má velmi často precizní zpracování. Jak autorka sama uvádí, tvorba např. Antonia 

Pucciho je široká a najdeme v ní nejen texty „psané pro pobavení lidí předčítáním na 

náměstích“ (s. 32). Je třeba rozlišovat tvorbu žakéřů a tvorbu komicko-realistickou. 

Druhý pomyslný celek práce tvoří komicko-realistická tvorba Lorenza Medicejského. 

Autorka se rozhodla analyzovat pouze jeho karnevalové zpěvy a skladbu Nencia da 

Barberino, díky čemuž bohužel není obraz Lorenzovy komicko-realistické tvorby kompletní. 

Další skladby Beoni a Caccia col falcone stejně jako hlubší usazení této Lorenzovy produkce 

v rámci celého komicko-realistického žánru jsou vyznačeny jen v obrysech.  

Karnevalové zpěvy Lorenza Medicejského jsou jazykově obtížné, a přestože autorka 

pracovala s velmi starým vydáním, prokázala dobrou obeznámenost nejen s jejich prvotním, 

ale především druhotným významem, který dřívější literární kritici často nechávali zahalený. 

Přestože z citovaných pasáží je zmíněný druhý význam jasně čitelný, bylo by vhodné ho 

alespoň občas okomentovat. Oceňuji postřeh (s. 50), že tyto všudypřítomné až inflační 

obscénní sekundární významy jsou spíše žertovného charakteru a básník zde nenavazuje na 

komický žánr vituperia z předchozího století. Autorka se vhodně věnuje nejen literárnímu, ale 

i praktickému dopadu Lorenzova florentského karnevalu – zbytky karnevalu v bachtinovském 

duchu se vytrácejí a vladař prostřednictvím lidového svátku a vlastních skladeb získává obdiv 

a oblibu lidu (s. 74). Pasáž o karnevalových zpěvech je zpracována kvalitně. 

Následná analýza skladby Nencia da Barbarino je zajímavá a přínosná, autorka si všímá 

všech hlavních motivů (např. úvodního komického oslovení venkovanky „dama“, s. 70) jak 

formálních, tak tematických.  



Přestože je historicko-literární ukotvení tvorby každého autora důležité, nevadilo by část 

literárních analýz rozšířit na úkor historického úvodu. Větší pozornost by si zasloužila i 

formální stránka práce – kromě překlepů (konajících s. 14, 1942/1442 s. 20 aj.) především 

otázka skloňování (Vita Nuova s. 53, brigata medicea s. 52). Autorka však dochází 

k zajímavým poznatkům, svá tvrzení řádně dokládá a rozbor vybraných textů je vyčerpávající 

a kvalitní.  

Hodnotím proto diplomovou práci známkou velmi dobře. 

 

 

 

 

Praha, 4. 9. 2017 
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