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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá dobou a dílem Lorenza de’ Medici. V první části práce je 

Lorenzova osobnost představena a uvedena do historického a kulturního kontextu. 

Samostatná kapitola je, vzhledem k jeho důležitosti pro společenskou změnu, věnována 

humanismu a jeho významným osobnostem, následně je zmíněn novoplatonismus a 

Lorenzovy mecenášské a kulturní aktivity. Druhá část práce se věnuje vlastní tvorbě 

Lorenza de‘ Medici, přičemž zvláštní pozornost se obrací především k jeho lidově 

inspirovaným komickým skladbám, které jsou prakticky analyzovány, konkrétně několik 

karnevalových písní (canti carnascialechi) a báseň Nencia da Barberino. Na závěr je 

krátce pojednáno o kontroverzi týkající se spojitosti mezi Lorenzovýmí díly a jeho vládou.  

 

Klíčová slova: Lorenzo de’Medici, humanismus, novoplatonismus, volgare, mecenášství, 

komicko-realistická poezie, karnevalové zpěvy. 

 

Abstract 

This thesis discusses Lorenzo de’ Medici’s era and literary work. In the first part, 

Lorenzo’s personage is introduced and put into historical and cultural context. Given its 

importance for social changes, a separate chapter is dedicated to humanism and its 

eminent personalities. Neoplatonism and Lorenzo’s patronage and cultural activities are 

also mentioned. The second part of the thesis is dedicated to Lorenzo de‘ Medici’s own 

literary work, paying particular attention to his comical poems inspired by rustic life, 

especially some of his carnival chants (canti carnascialechi) and the poem Nencia da 

Barberino, which are then analyzed. In the conclusion, this study briefly deals with the 

controversy caused by the connection between Lorenzo’s poetry and his government. 

 

Keywords: Lorenzo de’ Medici, humanism, Neoplatonism, volgare, patronage, comical 

and realistic poetry, carnival chants. 
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1. Úvod 

 

Lorenzo de‘ Medici byl vládcem Florencie a diplomatem. Žil ve zlaté éře italského 

humanismu a zemřel s příchodem konce tohoto slavného období, kdy se s jeho smrtí zhroutil 

křehký mír mezi italskými státy, k němuž Lorenzo během svého života přispíval pomocí 

jemné a obratné diplomacie, která mu byla takřka od dětských let vštěpována. Díky prestiži 

rodu a osobnímu charismatu byl po smrti otce Piera přijat jako jeho nástupce a postupně si 

pomocí mnohých reforem podrobil všechny orgány města, až se nakonec stal de facto pánem 

Florencie a sehrál tak významnou roli ve Florencii 15. století. 

 

Je známý pro svůj velký přínos uměleckému světu tím, že podporoval řadu významných 

umělců a intelektuálů. Věnoval se však i své vastní literární tvorbě. Jeho všestrannost a touha 

po obsáhnutí co největšího množství vědění je velmi typická pro období humanismu, ze všech 

nejbližší mu však byla pravděpodobně role básníka. Přestože jeho literární tvorba je velice 

zajímavá a v průběhu staletí byla z důvodu možných politických souvislostí velmi 

diskutována, Lorenzo je širšímu publiku znám nejspíše pouze jako státník a mecenáš. V této 

práci se proto budeme snažit dopracovat se na základě úvodu do historických a kulturních 

okolností Lorenzovy doby až k jeho vlastní tvorbě.  

 

V první části této práce je tedy nastíněna situace ve Florencii Quattrocenta. Pozornost jsme 

věnovali i de‘ Medici. Pokud se totiž Lorenzo stal mocným a mezinárodně uznávaným 

státníkem, bylo to díky prestiži jeho rodu, který se po několik generací vyznačoval velmi 

příznivým přístupem ke vzdělání a k umění, stejně tak však i svým postupným obratným 

získáváním moci a jejím plíživém rozšiřování. Po otcově smrti si Lorenzo brzo získal přízeň 

Florenťanů, byl výborným diplomatem, často podnikal různé diplomatické cesty a urovnával 

vztahy jak ve Florencii, tak i v jiných italských státech.  
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Nahlédneme i na jeho osobnost a povahové rysy, díky kterým se mu podařilo zíkat si tak 

velkou přízeň většiny občanů Florencie a které ho vedly k sepsání jeho různorodých děl, 

inspirovaných mnoha autory a styly.  

Jeho vlastní tvorba bude podrobněji rozebírána v druhé části práce, a to konrétně tvorba 

žertovná, určená pro florentské karnevaly, jelikož právě tato mu zajišťovala spokojenost 

Florenťanů. Z tvorby Lorenza deʼ Medici existuje v českém překladu pouze jeden krátký 

výbor jeho karnevalových a tanečních písní, z něhož budou převzaty překlady úryvků skladeb 

Trionfo di Bacco e Arianna1, Canto delle fanciulle e delle cicale2 a Canto di mogli giovani e 

di mariti vecchi3. Zbývající analyzované úryvky budou tedy doplněny vlastními překlady 

autorky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MEDICI, Lorenzo de' a POKORNÝ, Jaroslav, ed. Karneval: výbor z díla. Překlad Jaroslav Pokorný. 1. vyd. Praha: 

Odeon, 1979. -- Bakchická píseň, str. 55  
2 Tamtéž, Píseň o cikádách, str. 68 
3 Tamtéž, Píseň mladých žen a starých manželů, str. 75 
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2. Lorenzo de’Medici a jeho doba 

 

Lorenzo de’ Medici, řečený Il Magnifico (neboli Nádherný) se narodil v italské Florencii 

Pierovi de’ Medici a Lucrezii Tornabuoni. Byl vnukem Cosima de’ Medici, zvaného „Il 

Vecchio“ nebo „pater patriae“, bohatého a vlivného bankéře z rodu Medicejských. S růstem 

bohatství rodu Medici rostla i jejich moc, stali se nejdříve arbitry Florencie a poté ji zcela 

ovládli. Cosimo položil základy, na nichž Lorenzo vystavěl zlatou éru Florentské signorie. 

Signorie byla forma vlády v Itálii, která od poloviny 13. století do začátku 16. stol. ve většině 

italských měst vystřídala komunální zřízení. Při takové vládě je u moci obvykle ten, kdo se 

prosadil v bojích mezi předními rody. Vládce převzal rozhodující městské úřady a odstranil 

republikánské instituce. Již v průběhu Trecenta se postupně začínají vytvářet takové signorie 

(řeší se tak strukturální nesrovnalosti v komunách), tím dochází k upevnění moci měšťanstva 

a ke konci středověkého společenského systému, k novému vidění světa a souvisejícím 

společenským změnám. Lorenzo později celý tento proces centralizování moci dovršil a stal 

se svého času jediným faktickým vládcem Florencie. 

 

Dle svých vlastních slov se Lorenzo narodil v neděli 1. ledna 1448, Florenťané však tehdy 

počítali nový rok ode dne Zvěstování Panně Marii, proto je jako rok jeho narození dnes 

uváděn rok 1449.4 Vyrůstal v pestrém prostředí intelektuálů, humanistů a filozofů, ale i 

politiků, aristokratů, bankéřů a obchodníků dychtících po slávě a moci. Všichni jistě přispěli 

ke zformování Lorenzova všestranného a eklektického ducha. Odmalička byl obklopen 

umělci a intelektuály spřátelenými s rodem Medicejských a naslouchal zasvěceným hovorům 

o umění a filozofii. Nejvíce se sblížil s Leonem Battistou Albertim, který Medicejský palác 

navštěvoval pravidelně a Lorenza již od jeho 10 let významně ovlivňoval. Dále navázal 

přátelský vztah s malíři Donatellem, Filippem Lippim, Benozzem Gozzolim, Andreou del 

                                                           
4 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950, str. 7 
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Verrocchio, s filozofem Marsiliem Ficinem a spisovatelem Luigim Pulcim, později se do 

medicejského okruhu umělců přidává i Sandro Botticelli.5 

 

Již od raného dětství let byl vyučován předními humanisty, například Cristoforem Landinem, 

Marsiliem Ficinem či Giovannim Argiropulem. Jeho vzdělávání se neslo v duchu platónské 

filozofie, která v té době převládala nad Aristotelovým učením. Vyrůstal ve Florencii a v 

Medicejských vilách v Careggi, Cafaggiuolu a Trebbiu, kde s početnou družinou přátel 

podnikal výlety do přírody, lovy a se zájmem pozoroval život vesničanů. Již od dětství se 

však stejně tak bavil i přednášením platonických hovorů o lásce.6 Vždy projevoval bystrost a 

ochotu se vzdělávat, a také obratnost ve svých prvních polooficiálních setkáních s důležitými 

osobnostmi – již v pěti letech udělal dojem na vévodu Jana II. Lotrinského, který v roce 1454 

projížděl Florencií, zároveň tak na sebe Lorenzo poprvé upozornil Florenťany, kteří do té 

doby jeho existenci nevěnovali větší pozornost.7 

 

Lorenzův dědeček Cosimo de’ Medici byl vlivným politikem, bankéřem a mecenášem, 

z otcovy strany tedy Lorenzo získal právě jeho schopnost rozumně a strategicky vládnout.8 

Cosimo de‘ Medici měl ve městě výsadní postavení, prakticky městu vládnul.9 Tato přirozená 

autorita byla dána jeho schopnostmi v oblasti politiky a obchodu, štědrostí k obyvatelům, 

snahou o renovaci města, a podpora lidu, který v něm viděl oddaného ochránce a mecenáše. 

Cosimo také přispěl k částečnému uklidnění letitých sporů mezi vlivnými florentskými 

rodinami. Florencie byla formálně republikou, ale fakticky je signorií rodiny Medici. 

Spojenectví Florencie se sforzovským Milánem započaté Cosimem přispěje v budoucnu 

k rozmachu Florencie a k poklidné politické situaci na poloostrově.  

 

Lorenzo si sice užíval bezstarostného mládí a věnoval se všem zábavám určeným v té době 

mladíkům z vyšší vrstvy, ale zároveň velice brzo začíná v některých politických záležitostech 

                                                           
5 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950, str. 21  
6 Tamtéž, str. 15  
7 Tamtéž, str. 11  
8 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883.  
9 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
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postupně zastupovat otce. 10  Cílem bylo naučit ho diplomatickým stykům, dostat ho postupně 

do širšího povědomí, aby se jednou mohl přirozeně a nenásilně stát nástupcem svého otce tak, 

jak se tento stal nástupcem Cosima. První z těchto příležitostí, jak Lorenza neoficiálně a 

nenuceně uvést do politiky, se naskytne roku 1465, kdy Piero pošle místo sebe Lorenza do 

Milána, aby se účastnil svatebních oslav syna neapolského krále. Lorenzo tak poprvé 

zastupuje Florencii a setkává se s významnými politickými osobnostmi. V Miláně především 

navazuje přátelství s dalším synem neapolského krále, Fridrichem, jemuž později daruje 

sbírku básní Raccolta aragonese. V roce 1466 je Lorenzo Pierem opět vyslán na cestu, 

tentokráte do Říma, a znovu sklízí úspěch. Kromě očekáváného jednání v době Lorenzova 

římského pobytu přichází zpráva o smrti Francesca Sforzy, což s sebou přináší obavy o 

politickou stabilitu (spojenectví se Sforzy bylo hlavním opěrným bodem medicejské moci). 

Piero proto v dopise nabádá Lorenza, aby zanechal jakýchkoli zábav a uctil v Římě Sforzovu 

památku. Mladý Lorenzo ihned pochopí závažnost situace a posílá otci do Florencie dopisy, 

ve kterých ho informuje o událostech a náladách v Římě. Sám pak jako diplomat jedná přímo 

se samotným papežem. Celá akce je úspěšná, italské státy potvrzují věrnost Sforzům a 

nebezpečí je zažehnáno. Dalším cílem Lorenzových zahraničních návštěv byl aragonský dvůr 

v Neapoli. Ve Florencii mezitím probíhá boj o přízeň mezi Pierem de’ Medici a jeho odpůrci, 

což způsobí vznik dvou táborů. Lorenzo sehrává důležitou roli informátora, když zjišťuje, 

jaké jsou postoje Florenťanů.  

 

Z rodinné korespondence Medicejských vyplývá, že Lorenzo jako chlapec byl vždy hodný a 

veselý. Pocházel z prominentní rodiny, ale byl veden k uctivému a skromnému vystupování. 

Dokázal se nenuceně pohybovat ve společnosti, vycházet s lidmi a zapůsobit na ně. Vždy měl 

velký zájem o studium, především klasických autorů - již v deseti letech dobře ovládal 

Platona, jemuž zůstal věrný po celý život. Se zájmem však četl i matčiny náboženské sonety. 

Rád naslouchal rozhovorům učených umělců a básníků, kteří se scházeli v jeho domě. 

Oficiálně byl jedním z mnoha mladíků z bohatých florentských rodin. To, čím se jeho život 

liší od vrstevníků a to, co ho nejvíce připravuje pro jeho budoucí úkol vést Florencii, není 

pouze vynikající vzdělání, ale především lidská a vlídná atmosféra jeho rodiny, jejíž členové 

                                                           
10 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
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se zajímali o umění a filozofii a věnovali výchově svých dětí velkou pozornost. Celá rodina 

uznávala vysoké lidské a estetické hodnoty. Díky tomu pak následovalo dvacetileté období 

kulturního a ekonomického rozkvětu Florencie: Lorenzo si postupně získával přízeň 

Florenťanů. Jako obratný diplomat se snažil udržovat či vytvářet harmonické politické vztahy 

jak v rámci Florencie, tak v jiných italských státech.  

 

Lorenzova matka Lucrezia Tornabuoni byla vzdělaná, zbožná a pragmatická žena, mnohdy 

radila Lorenzovi v politických otázkách. Chovala velkou náklonnost k lidu a tíhla k psaní 

poezie ve volgare, především se jednalo o nábožensky laděné sonety, a právě po ní Lorenzo 

zdědil lásku k literatuře a zájem o život obyčejných lidí.11 Byla to právě jeho ona, která se 

v roce 1467 vydala do Říma hledat Lorenzovi nevěstu. Doposud Medicejští hledali protějšky 

pro své potomky pouze v rámci Florencie, v případě charismatického a nadějného Lorenza je 

však potřeba vytvořit pevné spojenectví mimo Florencii a zároveň zabránit rivalitě mezi 

florentskými dívkami. Lucrezia Tornabuoni posílá Pierovi z Říma dopis a při popisování 

hlavní kandidátky, devatenáctileté Clarice Orsini z významného římského rodu, se projevuje 

jako velmi bystrá a schopná obchodnice: “… era vestita alla romana, col lensuolo, la quale 

mi pareva in quello abito molto bella, bianca e grande, ma perché fanciulla era coperta, no 

lla poté vedere a mio modo… Ha una dolce maniera, non però sí gentile come le nostre, ma è 

di gran modestà e da ridulla presto a’ nostri costumi… Giudichiamo la fanciulla assai più 

che comunalle, ma non da comparalla alla Maria, Lucrezia e Bianca.”12 

 

Ve Florencii se však na tento sňatek nepohlíželo s velkými sympatiemi, bylo totiž zvykem, že 

i ty nevznešenější rody vyhledávaly pro své potomky protějšky z místních rodin a pečlivě 

vybírali takovou osobu k sňatku, která bude nejvhodnější díky postavení její rodiny na 

společenském žebříčku Florencie. Rozhodnutí rodu Medicejských se spojit s římskou 

                                                           
11 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 35 
12 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, ©1996, str. 

303. -- Vlastní překlad: „Byla oblečena po římsku, v šátku, zdála se mi v těch šatech moc hezká, světlá a statná, ale 

právě proto, že byla zahalená, nemohla jsem si ji prohlédnout tak, jak bych chtěla… Má jemné způsoby, ale ne tak 

jako naše dívky, je však velice skromná a snadno ji naučíme našim zvykům… Tuto dívku tedy můžeme zhodnotit jako 

nadprůměrnou, ne však natolik, aby se vyrovnala naší Marii, Lucrezii a Biance.“ 
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rodinou, která měla rozsáhlé panství v neapolském království, mnoho občanů chápalo jako 

povýšenost.13 Medicejští tedy uspořádali honosné svatební oslavy, aby uvolnili napětí mezi 

obyvateli Florencie. Clarice později proslula svojí zbožností a přísností, velkou přízeň 

veselých a rázných Florenťanů si tedy nakonec opravdu nikdy nezískala. Lorenzo a Clarice 

však pravděpodobně měli spokojené a klidné manželství, z nějž se narodilo celkem 7 

přeživších dětí.14  

 

Ihned po smrti Piera de‘ Medici v prosinci roku 1469 rozhodli přívrženci rodu Medicejských 

o tom, že požádají ještě nezletilého syna Lorenza o vedení medicejského politického křídla a 

fakticky i o vládu ve Florencii. „Nazítří po Pierově smrti se v klášteře Sant’Antonio 

shromáždilo na sedm set členů a přívrženců Medicejské strany. Na této schůzce rozhodli, že 

požádají Pierova syna Lorenza, i když mu ještě není jednadvacet let, aby se ujal vedení strany 

a florentské vlády. Do Palazzo Medici se tudíž dostavila delegace a vybídla Lorenza, aby vzal 

na sebe úkol pečovat o město a vládu tak, jak to činili jeho otec a děd.“15 Lorenzo navzdory 

svým počátečním obavám z tak velkého břímě, vyjádřeným v dopise milánskému vévodovi, 

nakonec souhlasil: „Jejich návrh stál přirozeně proti mým mladickým choutkám, ale uvážil 

jsem, že břemeno i nebezpečí jsou veliká, a nakonec, ač nerad, souhlasil. Učinil jsem tak 

proto, abych vzal v ochranu přátele a majetek, neboť s tím, kdo je bohatý, ale nepodílí se na 

vládě, to ve Florencii špatně dopadne.“16 

Díky své neobyčejné bystrosti a diplomatickému talentu se této důležité role zhostil 

zodpovědně a stal se uznávaným i obávaným vládcem. 

 

2.1 Historie Florencie a rod de‘ Medici 

 

V roce 1402 umírá Giangaleazzo Visconti a upadá tak poslední naděje na vytvoření 

jednotného italského státu v severní a střední Itálii – vzniká 5 regionálních států: Milán 

                                                           
13 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
14 HIBBERT, Christopher. Florencie: životopis města. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.  
15 Tamtéž 
16 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, str. 149. 



 

 

13 

 

(Milánské vévodství), Benátky (Benátská republika), Florencie, Řím a Neapol (Neapolské 

království) a také světské panství církve.17 „Systém rovnováhy čtyř hlavních italských států, 

jak ho chápal Lorenzo Magnifico, byl přece jen postulátem jasného, optimistického ducha, 

jemuž byla cizí záškodnická experimentální politika stejně jako guelfské pověry Florenťanů a 

jenže se snažil doufat v to nejlepší.“18 

 

Pro Florencii v 15. století obecně platilo několik vypovídajících znaků. Probíhaly boje mezi 

několika rodinami (kromě Medicejských to byli například Pazziové, Riariové a Rucellaiové). 

Jejich vzájemná spolupráce nebo soupeření bylo v podstatě závislé na spolupráci městských 

států, tedy v případě, že jedna z mocných rodin získala výrazně větší moc, další rody 

vytvořily opoziční platformu a snažily se získat si moc pro sebe a eliminovat společně 

dominantní postavení toho nejsilnějšího. V praxi to znamenalo politickou opozici ve vedení 

města, podporu rebelií či organizování vražedných spiknutí.19 

 

Florencie bylo město plné klášterů, paláců, náměstí, věží a úzkých klikatých uliček, dělilo se 

na čtyři čtvrtě a žilo v ní méně obyvatel než v tehdejší Paříži nebo Benátkách. 20 Florenťané 

byli zpočátku proti jakémukoli nevhodnému předvádění bohatství, strojili se velice prostě, 

jejich domy byly neokázalé a ty nejbohatší rodiny měly příbytky obyčejně zařízené. 

Postupem času tato tendence vymizela a obyvatelé již nežili tolik střídmě jako v dřívějších 

letech – zevnějšky domů zůstávaly stejné, ale často byly domy plné honosného vybavení. 

Florencie jistě zakusila nejvíce politických forem vlády a také je podrobněji zaznamenávala 

(ve srovnání s jinými italskými státy), její historie je tak nejúplnějším zrcadlem vztahu tříd i 

jednotlivců k proměnlivému celku.21 

 

                                                           
17 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962.  
18 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. V Praze: Rybka, 2013. 
19 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
20 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.  
21 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. V Praze: Rybka, 2013. 
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Zdá se, že lze tvrdit, že muži, kteří vládli Florencii, pocházeli z obyčejných rodin. 22 

Teoreticky měl svůj hlas každý člen různých městských cechů, ale skutečnost byla mírně 

odlišná. Celkem bylo ve Florencii 21 cechů, sedm velkých (právníci, kupci, peněžníci, lékaři, 

lékárníci, umělci, kožešníci) a sedm malých (řemeslníci skromnějších oborů). Současná 

vláda vybírala další zástupce z těchto skupin, losování bylo náhodné, ale uchazeče limitoval 

věk, rodinné vztahy s někým ze současné vlády nebo zadlužení. Z těchto namátkově 

vybraných občanů byla sestavena vláda – signorie, ve které zasedalo celkem 9 mužů. 

Florenťané byli na toto politické zřízení velice hrdí, považovali ho za důkaz své proslulé 

svobody a byli vždy ochotni ji velebit – ve srovnání s vládními seskupeními v jiných 

italských státech. Například Benátky byly také republika, ovšem ve vládě hrály velkou roli 

urozené rodiny, což se ve Florencii stát nemohlo. Ve srovnání s jinými státy se tedy opravdu 

zdálo, že ve Florencii je u moci stabilní a demokratická vláda. Ve skutečnosti ale 

demokratická nebyla. Významné postavení ve společnosti bylo spojeno s bohatstvím nebo 

s postavením rodiny, kdy rodina zastávala nějakou veřejnou funkci.  

 

Zástupci rodu Medici, nejvíce pak za éry Lorenza, prosluli pořádajím častých oslav konající 

se na náměstích města stávajících z okázalých průvodů, soutěží, hostin, koncertů a tanců. 23  

Některé zákonné předpisy zakazovaly v oblékání zrcadlit bohatství, při těchto slavnostech to 

však neplatilo a přepych byl vidět i na oděvech mladíků a dívek z vyšších vrstev. Nechyběly 

ani velké hostiny a tematicky nazdobené alegorické vozy. Lorenzův strýc Giovanni spolu s 

otcem Pierem zvali do medicejských vil intelektuály a hudebníky, kteří dotvářeli už tak dost 

humanistickou a klidnou atmosféru. Florencie je tak v této době kulturním a uměleckým 

centrem, na čemž právě Medicejští mají obrovský podíl. Do Florencie se tak v tomto období 

sjíždějí významné osobnosti kultury a umění z celé Itálie a z Evropy. 

Piero de‘ Medici měl chatrné zdraví a nedokázal se prosadit tak jako jeho otec Cosimo a 

později Lorenzo. 24 Pierův zdravotní stav byl dobrou záminkou pro postupné uvedení 

Lorenza do politiky, aniž by tento postup vzbudil velkou pozornost občanů Florencie. Již v 

roce 1466, kdy ještě ani nebyl plnoletý, Lorenzovo jméno poprvé figuruje v dokumentech 

                                                           
22 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
23 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
24 Tamtéž 
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soudní instituce republiky, zakrátko Lorenzo otce již občasně nahrazuje v městském 

shromáždění, které se stará o správu veřejných financí Consiglio dei Cento. Lorenzo i přes 

nízký věk všechny úkoly plní na výbornou a tedy ještě před dosažením své plnoletosti měl 

možnost seznámit se s chodem důležitých orgánů města, poznávat důležité osobnosti politiky 

a kultury, s nimiž později bude městu vládnout, nebo kteří budou jeho protivníci. Lorenzovy 

první politické kroky jsou tedy řízeny a sledovány otcem Pierem, který mu postupně dává 

náročnější úkoly. Zpočátku se tedy jednalo o uvítání a zabavení oficiálních návštěv, později 

Lorenzo sám cestuje a diplomaticky vyjednává státní záležitosti v zastoupení otce. Avšak i v 

tomto období, kdy začíná být zasvěcován do své budoucí role, se nepřestává věnovat 

aktivitám běžným pro jeho věk – výletům s přáteli, lovům, rodinným výletům po Toskánsku 

a rozhovorům s intelektuály a umělci. V době postupného nástupu Lorenza k moci byla 

Florencie oficiálně republikou. Výkonná moc byla v rukou gonfalonierů a osmi priorů, 

rozhodovací moc pak náležela několika radám (tzv. Consigli). Lorenzo tedy nezastával 

žádný konkrétní úřad, nedisponoval žádnou vynutitelnou mocí. Protože si Lorenzo již stihl 

vybudovat dobrou pověst a byl oblíbený, jeho nástupnictví po Pierovi tak bylo všeobecně 

přijato jak florentským lidem, tak vládci ostatních italských států. 

 

Moc rodu Medici nebyla nikdy oficiálně ukotvena, závisela na přízni obyvatel, prestiži rodu 

a na osobních vyjednávacích dovednostech. V historii proběhlo několik pokusů o sesazení 

Medicejských, tyto pokusy však byly neúspěšné. Rod Medici jakožto rod intelektuálů se 

stavěl proti krvavým bojům, jeho zástupci většinou sledovali situaci, spoléhali se na 

diplomatické schopnosti, vyčkávali, až protivník udělá nějakou chybu, či se protivníka 

snažili zmást, aby tuto chybu udělal. Ačkoli byl Piero vždy ve stínu svého otce Cosima a 

syna Lorenza, v této taktice vynikal. Tato politika byla založená na inteligenci, improvizaci, 

vyčkávací taktice a důvtipu, nikoli na síle.25 

Po roce 1470 proběhla celá řada organizačních změn ve správě města Florencie a Lorenzův 

cíl byl dostat se do městských rad. 26 Přichází reforma Consiglio dei Cento, změna ústavy, 

snížení počtu menších cechů – a Lorenzo získává kontrolu nad vedením města. V této době 

                                                           
25 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950, str. 116 
26 Tamtéž, str. 94 
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také dochází k obnovení univerzity v Pise, které vedlo ke zlepšení vztahů s Pisou. Vztahy 

mezi Lorenzem a papežem Sixtem IV jsou zpočátku kladné, ale Sixtus je postupem času 

velmi zklamán, když mu Lorenzo dává najevo, že nebude jeho komplicem v dobývání 

dalších území pro papežský stát. Lorenzo si znepřátelí papeže do takové míry, že papež 

odmítne ustanovit Giuliana kardinálem. Papež se proto s žádostí o pomoc obrací na rodinu 

Pazziů. Lorenzo rodinu varuje a vysvětluje, že papežovy záměry by mohly Florencii 

poškodit. Tyto dlouhotrvající antipatie později vyústí ve spiknutí Pazziů.  

 

2.2 Spiknutí Pazziů 

 

V historii se samozřejmě setkáváme s tendencemi k převratu a snahou svrhnout vládu 

Medicejských. Roku 1478 se o to pokusila bankéřská rodina Pazziů, mezi níž a 

Medicejskými panovala dlouholetá rivalita. Přestože se situace měla uklidnit realizací sňatku 

mezi Lorenzovou sestrou Biancou a Guglielmem de’ Pazzi, tyto dva významné rody spolu 

stále i nadále vedly dlouhé a rozsáhlé spory.27 Důležitou postavou v zákulisí tohoto spiknutí 

byl pravděpodobně sám papež Sixtus IV. Papež postupně na svou stranu získával významné 

osobnosti ve Florencii. Takové pohnuty nebyly dlouho tajemstvím a celý pokus o převrat byl 

málem odhalen již v roce 1476, kdy Lorenzův věrný rádce shromáždil důkazy o takových 

plánech a nechal uvěznit jednu z klíčových nebezpečných postav Francesca de' Pazzi.  

 

Spiknutí pak přesto vyvrcholilo roku 1478, kdy se ve Florencii se připravuje okázalá hostina 

pro přivítání vzácné návštěvy osmnáctiletého kardinála (pravnuk papeže Sixta IV.), kdy díky 

podpoře ze strany papeže Sixta IV. napadli spiklenci Lorenza a jeho bratra Giuliana před 

chrámem Santa Maria del Fiore při oslavné mši. Bylo ujednáno, že „Na zacinkání zvonku při 

pozdvihování hostie, kdy budou oči všech shromážděných sklopeny zbožně k zemi, dva 

roztrpčení kněží – jeden byl z Volterry a druhý byl preceptorem nemanželské dcery Jacopa 

de’ Pazzi – vytáhnou z taláru dýky a zasadí smrtelnou ráno Lorenzovi Medicejskému. Další 

                                                           
27 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962.  
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dva atentátníci, Bernardo Bandini Baroncelli, dobrodruh, jenž měl u Pazziů obrovské dluhy, 

a sám mladý Francesco de’Pazzi, římský bankéř, ve stejném okamžiku zabijí Lorenzova 

bratra Giuliana.“28 

 

Lorenzo je tedy zezadu napaden klerikem Antoniem Maffei da Voltera, rodákem z Volterry 

zdevastované florentskými vojsky, který proto nenáviděl Lorenza a nechal se přemluvit k 

účasti na spiknutí.29 Protože je útok neúspěšný, po chvíli Lorenza napadá kaplan rodiny 

Pazziů, Stefano da Bagnone. V kostele se strhne velký boj, Lorenzo je zasažen do týla a 

nastává obrovský chaos a panika. Giuliano byl zabit, Lorenzovi se podařilo prchnout 

s pomocí jeho přátel, kteří ho odvedli do bezpečí paláce. Ulice byly zaplněné lidmi běžícími 

k medicejskému paláci a provolávajícími hesla na podporu Lorenza: „Viva Lorenzo che ci dà 

pane“.30  Všichni pachatelé byli nakonec i s pomocí obyvatel Florencie, kteří okamžitě 

vyjádřili podporu Medicejským, postupně vypátráni a exemplárně potrestáni. Všichni z rodů 

Pazziů byli vyhoštěni a byl zkonfiskován jejich majetek.31 

 

Jelikož je v tuto dobu již Lorenzo všeobecně považován za pána Florencie a zástupce 

Florenťanů, útok byl považován za osobní útok na Lorenza a jeho rodinu, na integritu 

Florencie a její lid a v neposlední řadě za urážku křesťanství. Papež Sixtus IV. po Florencii 

požaduje náhradu za porušení církevní imunity a vyhoštění Lorenza, čímž potvrzuje, že jeho 

zájmem je odstranění Lorenza z politické scény. Dává Florencii ultimátum a hledá záminku 

pro vyhlášení války. Papežův hněv byl opravdu velký, sám dokonce označil Lorenza za 

„syna nepravosti a chráněnce pekel“ a zavrhl s ním i všechny občany Florencie, kteří jej 

podporovali – takové osoby prohlásil za „zatracené, svatokrádežné a zasluhující trest“.32 

 

Začíná tak velmi zajímavý a ojedinělý diplomatický a politický (posléze i vojenský) boj mezi 

soukromým občanem Florencie (Lorenzo zatím stále nemá žádnou oficiální moc) a hlavou 

                                                           
28 HIBBERT, Christopher. Florencie: životopis města. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, str. 154. 
29 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
30 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 188 -- Vlastní překlad: „Ať žije Lorenzo, který nám dává chléb!“ 
31 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
32 HIBBERT, Christopher. Florencie: životopis města. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, str. 157. 
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katolické církve. Z Lorenza je v této době již velice mocný vůdce. Lorenzo svolává schůzi 

předních měšťanů a oznamuje, že příčinou papežova tažení proti Florencii je on sám a že je 

ochoten obětovat sebe i svoji rodinu ve prospěch města.33 

 

Výsledek dlouho pánované akce byl tedy zcela opačný- Lorenzo o moc nepřichází, ba naopak 

se mu dostává plné podpory lidu a jeho moc je tak upevněna a získává si ještě větší přízeň a 

respekt celého zbytku Itálie. Stává se z něj jedna z nejvýznamnějších osobností své doby. 34 

Všichni členové rodů Pazziů byli vyhoštěni a byl zkonfiskován jejich majetek. Papež Sixtus 

IV. Lorenza exkomunikoval, jeho cílem bylo vytvořit spojenectví s Neapolským královstvím, 

aby mohli společně Florencii vyhlásit válku. Lorenzo se však rozhodne podniknout 

nejriskantnější diplomatickou misi a osobně se vydává do Neapole, aby s králem 

Ferdinandem Aragonským vyjednal mír. Po téměř třech měsících jednání se mu to podaří a 

při návratu ho Florenťané Lorenza oslavují jako zachránce a hrdinu. Následujících deset let se 

nese ve znamení relativního klidu a míru, čímž se Florencii otvírá prostor pro její kulturní a 

umělecký rozkvět. 

                                                           
33 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
34 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962. 
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3. Lorenzo jako osobnost 

 

Lorenzo je popisován jako muž s olivovou tváří nepravidelných rysů, s vysokou a statnou 

atletickou postavou, která se pohybovala poněkud nemotorně.35„Jestliže se například vzdáme 

pokusů dobrat se celkové bilance v případě Lorenza Nádherného, míry štěstěny, nadání a 

charakteru, pohlédněme alespoň namísto toho na osobnost, jakou byl, zejména ve svých 

satirách. Jak dokonale jsou u něj vyváženy hrdost člověka a básníka s ironií k vlastním 

požitkům, nejjemnější výsměch s nejhlubší laskavostí.“36 Pouze v Itálii se setkáváme 

s jednotlivými umělci, kteří tvoří něco zcela odlišného a po svém způsobu dokonalého, a 

jestliže se tato tendence k nejvyššímu dovršení osobnosti mohla sejít s opravdu výjimečně 

silnou a přitom mnohostrannou povahou, která ale zároveň zvládla všechny způsoby 

tehdejšího vzdělání, vznikl tzv. „všestranný člověk – l’uomo universale“, se kterým se 

setkáme právě výhradně v Itálii.37 Za takovou osobnost můžeme označit Lorenza 

Medicejského. 

 

Lorenzo byl velice dobrým studentem a měl velkou touhu po vědění. Od raného věku v něm 

sílila sympatie pro Platónovy myšlenky. Jeho osobnost neovládala své okolí pouze svým 

postavením a mocí, ale především svojí neobyčejnou povahou, tedy právě tím, jak výborně 

zapadnul mezi občany.38 O jeho styku s přáteli dostatečně přesvědčuje jeho korespondence. 

Můžeme se domnívat, že ačkoli byl Lorenzo úspěšným vyjednavačem, diplomatem a 

řečníkem, byl založen velice introvertně a měl hluboký vnitřní svět, do kterého se často 

uzavíral. Několikrát se dal slyšet, že během let, ve kterých byl opakovaně vyzýván 

k urovnávání státních sporů a řešení státních záležitostí, by se nejraději uchýlil na odlehlé 

                                                           
35 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.  
36 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. V Praze: Rybka, 2013, str. 105. 
37 Tamtéž, str. 105 
38 Tamtéž, str. 106 
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místo, kam by záležitosti venkovního světa nedolehly, nebo by mnohem raději trávil více 

času s několika věrnými přáteli.39  

 

Jako obratný diplomat se prokázal především po sjednání míru s neapolským králem roku 

1480.40 Ve velké míře podporoval umění a sám ho také vytvářel. Během svého působení byl 

patronem umění a kultury nejen v rámci Florencie. Vedl brigata medicea (nebo gaia brigata, 

čili „veselá parta“), uskupení vzdělaných mladých žen a mužů z vysoce postavených 

florentských rodin. Tato skupina pořádala různorodé diskuze, hostiny a oslavy, taneční 

zábavy, výlety do přírody, lovy, hry na hudební nástroje či skládání a recitace milostných 

básní ve volgare.41 Mezi její členy patřili například politik a diplomat Piero Alamanni, či 

Lorenzův švagr Guglielmo de’Pazzi (později podílející se na spiknutí Pazziů)42. Poté, co 

Lorenzo začíná vládnout, zaujímá jeho vedoucí místo ve skupině jeho mladší bratr Giuliano. 

 

Již v Lorenzových 30 letech se začal zhoršovat jeho zdravotní stav. 43 V posledních letech 

často opouštěl Florencii, aby se mohl léčit v lázních. Roku 1942 bylo obecně známo, že již 

není schopen žádného jednání, nemohl vládnout, psát, ani sám chodit. V tomto období se 

Lorenzo přemístil mimo Florencii do jedné ze svých vil, kde dožil své poslední dny obklopen 

skupinou svých věrných přátel. Zemřel dne 8. dubna 1492. Jeho ostatky se nachází v kostele 

San Lorenzo v italské Florencii. Verš v Polizianových Stanze per la giostra vyjadřuje, jak 

Florenťané smýšleli o Lorenzovi a co pro ně představovalo jeho úmrtí: “Morte crudel, che in 

questo corpo venne! Che dopo morte il mondo andò sossopra, mentre che’ e’ visse, tutto in 

pace tenne.” 44 

 

                                                           
39 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 

40 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883.  
41 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
42 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996. str. 366 
43 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
44 MEDICI, Lorenzo de'. Tutte le opere.scritti giocosi / a cura di Gigi Cavalli. Milano: Rizzoli, 1958, str. 7 -- Vlastní 

překlad: „Krutá smrt, ježtoto tělo navštívila! Vždyť po jeho smrti se svět obrátil naruby, zatímco když žil, všude 

vládl mír.“ 
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4. Významné osobnosti v éře Lorenza Medicejského 

4.1 Marsilio Ficino 

 

Marsilio Ficino byl italský filosof, který žil v letech 1433-1499 a jakožto propagátor 

platonské filozofie je jednou z nejvýznamnějších postav druhé poloviny Quattrocenta. Jeho 

otec byl lékařem na dvoře Cosima Medicejského, který ho dal na své náklady vychovat.45  

 

Již v mládí byl velmi fascinován Platónem, jehož veškeré dílo přeložil do latiny, poté, co ho 

Lorenzo k překladu pobídl. Pravděpodobně se však do velkého díla pustil již dříve z vlastní 

inciativy, protože již po prvním roce měl přeloženo deset Platonových dialogů. Později 

sepsal i Platónův životopis. Jeho hlavním cílem bylo usmíření smíření křesťanství 

s Platónovým učením, Ficinova interpretace náboženství a filozofie se však samozřejmě 

příčila katolickým dogmatům.46  

V Medicejské vile v Careggi Ficino organizoval setkání učenců, tuto skupinu v roce 1462 

nazval Academia neoplatonica (viz kapitola č. 6.2). V roce 1473 přijal kněžské svěcení. 

Později, ačkoli pevně věřící, byl obviněn z kacířství a z provozování magie na základě jeho 

humanistických názorů, studia antických filozofů a zájmu o astrologii a o alternativní metody 

léčby. 

 

Ficino byl přesvědčen, že v posledních staletích došlo k oddělení křesťanské víry a církve a 

je potřeba renovovat církev, odstranit dogmatismus a obnovit původní upřímnou křesťanskou 

víru obohacenou o vznešené antické myšlenky.47 Tato Ficinova filozofie se na konci 

Quattrocenta rozšířila i do jiných evropských zemí.  

                                                           
45 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940, str. 422 
46 Tamtéž 
47 BATTAGLIA, Salvatore. La letteratura italiana. Medioevo e Umanesimo. Firenze: Sansoni; Milano: Accademia, 

1971. 
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Vypracoval rozsáhlý filosofický systém, v němž platonismus a křesťanství splývají ve 

smírný ideál zbožné filosofie a jakési platónské teologie, podle níž se vzdělaný člověk usmíří 

s křesťanem ještě ve větší míře, než křesťan se vzdělancem.48 Je tedy třeba zmínit toto 

Ficinovo největší dílo s názvem Theologia platonica, ve kterém se inspiruje v rozdílných 

vnímáních světa dle Platóna a Aristotela a zakládá na nich své vlastní dílo.  Dle Aristotela je 

člověk nerozlučným spojením materiálu (látky - těla) a formy (představy - duše), zatímco 

Platón naopak tvrdí, že duše má vlastní život a to zcela nezávisle na osudu těla – na tuto 

koncepci Ficino navazuje.49 Dle Ficina se lidská duše účastní na božské dokonalosti a 

nesmrtelnosti, Bůh dal totiž člověku neomezené rozumové a tvůrčí schopnosti i možnosti: 

„… l’uomo imita tutte le opere della natura divina … cioè con la sua mente e la sua attività, 

governa se stesso.“50 V tomto díle se tedy Ficino neodklání od víry, naopak opěvuje člověka 

jakožto nejdokonalejší boží výtvor.51 

 

4.2 Pico Della Mirandola 

 

Giovanni Pico della Mirandola byl zámožným šlechticem pocházejícím ze severní Itálie, 

studoval církevní právo ve Ferraře, Bologni, Padově a Pavii. Stal se celoevropsky 

uznávaným filozofem, Sapegno považuje Pica za nejzajímavější osobnost své doby.52 Jeho 

rozsáhlé dílo je psané ve volgare, kromě latiny a řečtiny ovládal i hebrejštinu a arabštinu, což 

                                                           
48 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
49 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940.  
50 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 196-197 -- Vlastní překlad: „Člověk napodobuje všechna božská díla… svojí myslí a svojí 

činností tedy sám sebe ovládá.“ 
51 BATTAGLIA, Salvatore. La letteratura italiana. Medioevo e Umanesimo. Firenze: Sansoni; Milano: Accademia, 

1971. 
52 SAPEGNO, Natalino. Compendio di storia della letteratura italiana. Vol.1, Dalle origini alla fine del 

Quattrocento. Nuova [2] ed. rived. e aggiorn., 4a rist. Firenze: La Nuova Italia, 1967, str. 300 
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mu umožnilo ještě celistvější pohled a hlubší poznání než měli ostatní humanisté, kteří 

obsáhli pouze díla v latině a řečtině.53 

 

Picovo všestranné nadání mu brzy po příchodu do Florencie zajistí přístup na Medicejský 

dvůr, kde si záhy všechny získá, především samotného Lorenza. Lorenzo, nyní 35letý, mu 

dává ke konzultaci všechny svá literární díla, která vytvořil mezi roky 1480 a 1484 a 

projevuje tak skromnost a pokoru nejistého začínajícího básníka, když si, ačkoli je již 

dospělým a mocným mužem, nechává posuzovat tvorbu nově příchozím mladíkem.54 

 

Pico della Mirandola byl přesvědčen, že všechny jazyky mají svou vytříbenou formu, v níž je 

možné vyjádřit vyšší myšlenky, patřil tedy mezi obhájce volgare.55 V oblasti filozofie 

vychází jak z Ficinových tezí, tak z Platona, ale současně se nestaví proti aristotelismu a 

snaží se smířit oba pohledy. Usiluje o převedení všech jazyků a věd do jednoho prasystému 

sdružujícího veškeré lidské vědění, tedy o vytvoření nějaké nadřazené kulturní a náboženské 

syntézy. Jakožto humansita prohlašuje, že člověk je důstojná a svobodná bytost, čerpající své 

světlo z hledání tajemství kdesi v temnotě nevědomosti. Ve svém díle přednesl 900 tezí, 

které chtěl prodiskutovat i s jinými učenci a umělci, ovšem na základě třinácti z těchto svých 

tezí byl nařčen z kacířství. Později napíše dílo na svoji obranu Apologia, mezitím se Lorenzo 

de‘ Medici snaží celou situaci kolem, ale nesetká se s podporou papeže a Pico je nakrátko 

uvězněn. Po pár letech je mu konečně umožněn návrat do Florencie, kde však bude nadále žít 

v ústraní. 

 

Mezi jeho nevýznamnější díla patří bezesporu De hominis dignitate z roku 1468, v němž 

autor tvrdí, že člověk je počátkem a koncem všeho, co bylo stvořeno, Bůh dal člověku 

rozum, aby byl člověk schopný pochopit a ocenit svět. Člověk není ani smrtelný, ani 

nesmrtelný, ani nebesky, ani pozemský, ale dle svých schopností může regenerovat či 

degenerovat na jakoukoli úroveň, jakožto svobodný strůjce sebe sama. 

                                                           
53 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940, str. 423 
54 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950, str. 224 
55 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940, str. 424 
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4.3 Girolamo Savonarola 

 

Kazatel Girolamo Savonarola se narodil roku 1452 ve Ferraře, v roce 1475 vstoupil do 

dominikánského řádu, roku 1482 byl povolán do Florencie, aby tam předčítal Písmo svaté, a 

nakonec se stal protagonistou nejdramatičtější fáze Quattrocenta ve Florencii.56 Savonarola 

pocházel z rodiny lékařů. Již od raného mládí se vyznačoval určitou dávkou implicitního 

asketismu – málo jedl a pil, téměř nemluvil se ženami, chodil skromně oblečen a k loži 

uléhal na slamník. Domníval se, že si ho Bůh vybral za svého „rytíře“, proto se obrátil k 

církvi. Proslul svými vášnivými vizionářskými a apokalyptickými kázáními, podle nichž Bůh 

potrestá Itálii a papežskou kurii za jejich rozmařilost. Podařilo se mu ve Florenťanech téměř 

zničit jejich pověstný radostný a otevřený přístup k životu, docházelo dokonce k pálení knih 

a uměleckých děl, která neprošla jeho cenzurou. Se Savonarolou prakticky skončil duch 

humanismu. Jeho fyzický zjev a neustálá hrozba hříchu spojeného s radovánkami cílila na 

samou podstatu života florentské střední a vyšší společenské vrstvy. Proto není divu, že ve 

velmi kritické době (která však byla pro Savonarolu příhodná), zaujal veliké množství 

stoupenců, kteří uvěřili jeho interpretaci nepříznivých historických událostí jako důsledku 

Božího hněvu. Savonarola tedy byl opravdu dobrým kazatelem, který dokázal recipienty 

zaujmout. Jeden z místních Savonarolovo počínání a smýšlení shrnul slovy: „Jakýsi 

dominikánský mnich poděsil všechny Florenťany tak, že se všichni dali na zbožný život… Tři 

dny v týdnu se postí o chlebu a vodě a další o víně a chlebu. Všechny dívky a mnoho vdaných 

žen se uchýlily do klášterů.“57 

 

Sám Savonarola byl však velice vzdělaný, zajímal se o literaturu i umění, antické myslitele 

tedy neodmítal a priori, ostře však vystupoval proti tomu, aby intelektuální vrstva, či 

dokonce někteří církevní představitelé, studovali antická díla s jiným cílem nežli v zájmu 

                                                           
56 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 201 
57 CHLÍBEC, Jan. Savonarola a Florencie: jeho působení a estetické názory. Praha: Artefactum, 2008, str. 28. 
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dokonalejší interpretace Písma svatého.58 Po Lorenzově smrti a vyhnání Medicejských v roce 

1494 se Savonarola rychle infiltroval do politiky. Počátek jeho politického a mocenského 

vzestupu je propojen se zásahem francouzských vojsk do Florencie. Přiklonil se na stranu 

francouzského krále, čímž se znelíbil i papeži Alexandru VI., a v důsledku čehož byl 

nakonec v květnu roku 1498 popraven.  
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5. Humanismus 

 

Humanismus představuje jak historicky, tak typologicky první období filosofického myšlení 

renesanční epochy. Je to období dlouhé přibližně sto let – a to od první poloviny 14. století do 

poloviny 15. století. V této době probíhá velký převrat v celém systému filosofického myšlení 

a vědění. Renesanci a humanismus řadíme do kulturního a umělecké období, které nabírá na 

síle za vlády Lorenza Medicejského a dosahuje svého vrcholu v období mezi Lorenzovou 

smrtí (a první polovinou 15. století), tedy v období, ve kterém působí osobnosti jako 

Leonardo da Vinci a Michelangelo. Humanismus je charakteristický svobodnějším a 

světštějším přístupem ke světu a k umění, vírou v důstojnost a tvůrčí schopnost člověka.59 

Humanistická kultura se postupně rozšířila po celém italském poloostrově, přičemž jejími 

hlavními centry byla města jako centra Neapol, Urbino, Ferrara, Milano, Mantova, Padova (v 

Římě někteří moderněji smýšlející papežové) a v neposlední řadě samozřejmě Florencie. 

Vlivné osoby těchto měst byli mecenáši, kteří podporovali umění a kulturu ve svých 

regionech. Jednotlivá centra humanismu byla propojená, mecenáši se znali a navštěvovali, 

což prospívalo vzájemným diplomatickým vztahům.60 

 

Za duchovního otce humanismu můžeme považovat již Francesca Petrarcu, který studoval 

klasické autory a přikláněl se k neoplatonskému pohledu na svět. Neznalost řečtiny však jeho 

studia velmi omezovala. Petrarcův humanistický přístup spočívá především v osobní 

náklonnosti a obdivu k antice, humanisté první poloviny Quattrocenta se budou soustředit 

především na exaktní filologická studia.61 Petrarca objevil Ciceronovy dopisy přátelům a 

dokonce sám začal psát dopisy adresované například Ciceronovi, Quintilianovi či Karlu IV., 

toto můžeme označit jako předvoj pozdějšího humanismu v Quattrocentu. Petrarka také na 

svých cestách zavádí činnost velmi typickou pro pozdější humanisty, tedy pátrání po 

                                                           
59 SALINARI, Carlo. Profilo storico della letteratura italiana. Vol. 2, Dal Rinascimento all' Illuminismo. 2. ed. 

Roma: Editori Riuniti, 1972.  
60 BINNI, Walter a SCRIVANO, Ricardo. Storia e antologia della letteratura italiana: ad uso delle Scuole medie 

superiori. Vol. 1, Dalle Origini al Quattrocento. 8. ed. Milano: Principato, 1978.  
61 SAPEGNO, Natalino. Compendio di storia della letteratura italiana. Vol.1, Dalle origini alla fine del 

Quattrocento. Nuova [2] ed. rived. e aggiorn., 4a rist. Firenze: La Nuova Italia, 1967, str. 190-191 
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antických rukopisech ve starých klášterech. Je obhájcem meditativního života zasvěceného 

studiu a stává se tak prvním intelektuálem tohoto typu. Již u Petrarky nastupuje jistý 

individualismus, zahledění se sama do sebe a věnování se intelektuálním činnostem a i 

Petrarca považuje antické autory za nejvyšší vzor hodný následování a nutný pro 

sebezdokonalování.  

 

Humanismus se nejprve šířil z Florencie do celého zbytku Itálie, posléze i do zaalpských 

zemí, kde napříkld v Německu či Maďarsku působili italští učenci.62 Ještě před dobytím 

Konstantinopole Turky jsou kvůli studiu řečtiny do Itálie povolání řečtí učitelé Manuele 

Chrysolora či Giovanni Aurispa a kromě samotného jazyka s sebou přinášejí také díla od 

Aristotela, Sofokla nebo Démosthéna. 63 Po dobytí Konstantinopole v roce 1453 přicházeli 

další řečtí učenci, například Giovanni Argiropulo, který ve Florencii a v Římě vyučoval 

kromě řečtiny i filozofii a překládal Aristotelova díla, či Demetrio Calcodila, který vytvořil 

první edici Homérových děl. Humanisté hrdě vzpomínají na slávu a moc římského impéria, 

chtějí oživit tehdejší kulturu a vzdělanost, jejich cílem je návrat k racionálnímu antickému 

světu a zavržení středověkého alegorismu a dogmatismu. 

 

V  období humanismu dochází k náruživému hledání antických rukopisů ve starých 

evropských klášterních knihovnách a k jejich četbě, interpretacím a překladům. Toto studium 

je zpočátku založeno spíše na nadšení než na přesných vědeckých metodách.64 I počáteční 

humanistická latina má daleko od latiny Cicerona, ale během první poloviny Quattrocenta se 

humanistická studia stávají metodičtějšími a díky filologickým studiím stoupá i úroveň latiny, 

která však zůstává v některých případech poněkud strnulou snahou o napodobení Cicerona. 

Postupně také opadá snaha imitovat, ale zachovává se kritický duch a filologické bádání. 

Počáteční humanismus také odvrhnul vše středověké a spíše polemizoval se svými odpůrci, 

než aby sám něco nového vytvářel. Až po zklidnění počáteční horlivosti přichází 

systematičtější přístup a probíhají skutečné lingvistické a historické analýzy antických textů.  

                                                           
62 SAPEGNO, Natalino. Compendio di storia della letteratura italiana. Vol.1, Dalle origini alla fine del 

Quattrocento. Nuova [2] ed. rived. e aggiorn., 4a rist. Firenze: La Nuova Italia, 1967. 
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64 Tamtéž, str. 290 
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I ve středověku se studovali klasičtí autoři, jejich výběr však byl striktně podřízen rozhodnutí 

církve.65 Antická doba nebyla nikdy zcela odvržena či zapomenuta, ve středověku byla pouze 

velká část antických děl záměrně ignorována, protože nebyla v souladu s katolickými 

dogmaty,  nebyla ještě v povědomí, či dílům v řečtině nebylo rozuměno. Například salernský 

biskup Alfano, který žil v 11. století, ovládal kromě latiny i řečtinu a v jeho verších se 

objevují i vergiliovské a horatiovské ozvěny.66 

 

Ideálem této doby je intelektuál, člověk už není považován za ztraceného hříšníka vydaného 

napospas vyšším silám, naopak je největším božím výtvorem, schopným tvořit a ničit. Hledají 

důvody, reálná vysvětlení a zákonitosti, nespokojí se s doktrínami a abstraktními odpověďmi, 

studují klasické autory, bádají a nenalézají uspokojení pouze v naučených „pravdách“, bojují 

tedy proti pověrám a nevzdělanosti a prahnou po vzdělání. Humanismus v této epoše 

nemůžeme označit jako bezmyšlenkovitý návrat do minulosti, humanisté se snažili o spojení 

dvou odlišných epoch přetřžených příchodem katolicismu, snažili se usmířit křesťanství s 

antikou, nevystupují tedy v žádném případě proti víře nebo proti církvi. Humanisté nepopírali 

exitenci Boha, pouze odmítali dále akceptovat církevní dogmata, mnozí z nich dokonce 

usilovali o usmíření antických filozofů s církví, církev však i přesto humanismus většinou 

odsuzovala a označovala humanisticky smýšlející umělce za pohanské rouhače a vedla proti 

nim kacířské procesy. Někteří klerikové se však snažili nalézt cestu k humanistickému 

smýšlení, např. kardinál Giovanni Dominici se rozhodne pohanská díla nepodpořit pouze ve 

zpřístupnění mladým lidem – je toho názoru, že dospělý člověk má již takové mínění, že je 

sám schopen najít si v dílech to, co neodporuje křesťanskému učení a obohatí tak své 

vědomosti.67 Je upuštěno od středověkých alegorií, umělci se soustředí na vybroušenou formu 

jazyka a stylu, literatura už nemá mít pouze morální a didaktické účely, ale má mít rovněž 

vytříbenou jazykovou i estetickou formu. Sám básník je filolog a rétor, spíše než bloudící 

sentimentální duše. Rétorika není pouhým formálním prostředkem, navrací se jí její antická 
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důležitost. Imitací antických velikánů se humanisté snaží přiblížit k dokonalosti – umělci si 

nacházejí své konkrétní vzory – Cicero je vzorem pro prózu, Vergilius pro epiku a Horatius a 

Catullus pro lyriku.  

 

Cílem humanistů je vysvobodit lidstvo z úpadku, který začal s pádem římské říše a příchodem 

barbarských kmenů (v čemž se shodovali s pojetím křesťanů).68 Na rozdíl od křesťanského 

pojetí však humanisté nechtěli čekat na zdokonalení, které nastane se vstupem na onen svět, 

chtěli se sami přičinit o reformu kultury a vzdělanosti v tomto světě. Pokračovali ve stopách 

antiky, ale chtěli vytvořit novou civilizaci a kulturu inspirovanou na v antickém vzoru, avšak 

ne pouze okopírovanou. Víra již není podřízení Bohu jako ve středověku, ale nyní již 

znamená hlubší duchovní prožívání. Můžeme říci, že humanisté znovu objevili radosti 

pozemského života, spojili lidské s božským a pozemské s nebeským. S nadšením se pustili 

do reformy civilizace.  

 

Humanismus však není pouze optimistický a veselý, jak by se mohlo zdát, člověk je 

poutníkem, ale zatímco ve středověku člověk putoval za morálním a náboženským poznáním, 

v humanismu člověk individuálně putuje za poznáním, hledá svoje místo na světě, podílí se 

na chodu světa. Vědomí dokonalosti antiky, která se již nikdy nenavrátí a vědomí 

nekonečnosti vesmíru, vede humanisty ke zjištění, že člověk se přes všechny snahy nestane 

dokonalým a neobsáhne veškeré vědění. I lidský život se najednou v porovnání s 

nekonečnými cestami vědy zdá velmi krátký. Člověk má schopnost a možnost vzdělávat se a 

přiblížit se dokonalosti, ale nikdy se nedostane úplně na vrchol. Pozdní humanismus se tak v 

podstatě navrací k pomíjivosti pozemského života, nejedená se však již o středověký 

pesimismus spojený s lidskou hříšností a bezvýznamností, ale o melancholii způsobenou 

obrovskou touhou po vědění, kterou během našeho krátkého lidského života nikdy nebudeme 

schopní zcela uspokojit.  
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Jedním z prvních humanistů ve Florencii byl italský politik Coluccio Salutati, který byl 

obdivovatelem a následovníkem Francesca Petrarcy, objevil Ciceronovy Listy přátelům, 

zajímal se o starověkou řeckou literaturu, a proto také povolal do Florencie učitele řečtiny 

Manuela Chrýsolory.69 Další významní zástupci tohoto směru byli Niccolò Nicoli, Leonardo 

Bruni, Poggio Bracciolini (objevil nejvíce antických děl, která hledal na svých 

diplomatických cestách po Francii a Německu ve starých klášterech a knihovnách), Lorenzo 

Valla (hlavní propagátor filologických studií, velký kritický duch, velký polemik a diskutér), 

Flavio Biondo (psal historická studia, do kterých zavedl vědeckou metodiku, věnoval se 

architektonickým studiím).70 

 

5.1 Volgare 

 

Obdiv k antické učenosti a odvržení všeho středověkého dovedl humanisty k pohrdání 

volgare, jakožto jazyka, který byl užívaný ve středověku, a upřednostnění latiny, někdy 

dokonce do takové míry, že zpochybňovali kvalitu děl a zásluhy Danta a Boccaccia, kteří 

psali především ve volgare. Pokudpak tito psali v latině, humanistům jejich latina připadala 

špatná, o Dantově Božské komedii humanisté prohlašovali, že se jedná o nevhodný pokus 

pojednávat o tak důležitých morálních a náboženských tématech tak obyčejným podřadným 

jazykem.71 

 

V první polovině Quattrocenta se tedy vše odehrává téměř výhradně v latině. Volgare se opět 

dostává ke slovu až ve druhé polovině Quattrocenta, a to jak v próze, tak v poezii. Vznikají 

snahy reformovat ho a kodifikovat tak, aby dosáhlo na úroveň latiny. Toto obnovené volgare 

obsahuje hodně latinismů, drží se latinské syntaxe, avšak zároveň si zachovává některé svěží 

prvky mluveného jazyka.72 Próza ve volgare je zastoupena především autory komicko-
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realistických děl, jedním z prvních a nejznámějších je Domenico di Giovanni řečený Il 

Burchiello, který tvořil burleskní a saritické verše v hovorové florentštině, skladby nesoucí 

se v podobném duchu začnou být nazývány po něm jako „burchiellesche“ a stane se vzorem 

především pro Luigiho Pulciho.73 

 

Lorenzo de‘ Medici byl jedním z nejvýraznějších a nejvlivnějších zastánců volgare a tvrdil, 

že všechny jazyky mají schopnost vyjádřit všechny myšlenky, a to i ty nejvznešenější, záleží 

pouze na jejich správném použití. 74 Fakt, že volgare je jazykem všech lidí, není jeho 

slabinou, právě naopak – je to jazyk, který je bohatší, univerzálnější a lze jím tudíž působit 

na širší publikum. Dále staví obhajobu volgare na argumentech, že latina byla humanisty 

zavedena jako jazyk adorovaných antických mistrů, tedy „uměle“ navrácena a propagována, 

navíc na základě osobního názoru humanistů. Naopak  volgare je jazyk, který se v průběhu 

staletí z latiny přirozeně vyvíjel, bylo v něm napsáno mnoho významných děl (především od 

velikánů Danta, Boccaccia a Petrarky), tudíž je to jazyk schopný vyjadřovat jakoukoli 

myšlenku a má dokonce více jazykových rovin, například Dante v Božské komedii používá 

vyšší a nižší styl, Petrarkovy verše pak podle Lorenza nemají co závidět veršům Ovidiovým. 

Latina byla dříve také mluveným jazykem všech vrstev, ale měla svá pravidla, která je třeba 

stanovit i pro volgare, které pak bude latině rovnocenné.  

 

5.2 Quattrocento a nová společnost   

 

V Itálii ve 14. století pomalu utichají politické boje, vznikají signorie a nejednotná území 

Apeninského poloostrova se dále rozdělují. Florencie sice v průběhu času ztratila výsadní 

postavení, které nabyla na konci Duecenta, ale i v Trecentu zůstává místem s bohatým 

kulturním životem ve všech společenských vrstvách.75 Pokračuje zde tradice realistické 
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prózy a také poezie navazující na komicko-realistickou tvorbu předchozího století. Koncem 

Trecenta ve Florencii působil např. Antonio Pucci, známý svými satirickými sonety, psanými 

pro pobavení lidí předčítáním na náměstích. Jedná se většinou o rychle načrtnuté verše, které 

dokumentují svoji dobu i autorův život. Pro celou toskánskou tvorbu je typický určitý 

realismus způsobený pragmatičtější kupeckou morálkou tohoto regionu. Skladby byly psány 

pro pobavení publika a neměly vybroušenou básnickou formu, byly vytvářeny na základě 

jednoduchých námětů, často obsahovaly lechtivé narážky, ale o to více jim tato lidovost 

dodává na barvitosti, autentičnosti a spontánnosti. 

 

15. století neboli Quattrocento lze rozdělit pomyslně na dvě části. Zatímco první polovina 

století se nese v duchu ryzího humanismu, ve druhé polovině se postupně navracíme k 

literatuře předchozího století a k toskánskému volgare. Intelektuálové vyhledávali a studovali 

antické rukopisy, které nebyly pouze opisovány, překládány a rozšiřovány, ale byly 

podrobovány filologickému zkoumání a kritickému pohledu.76 Humanistický intelektuál se 

od středověkého intelektuála liší nikoli obsahem či kvantitou informací, ale přístupem 

k těmto informacím, nově se objevuje kritický duch i racionální analýza – těmito pokroky je 

položen základ moderním vědeckým metodologiím. 

 

Toto období bylo poměrně klidné a politicky stabilní, přicházel velký kulturní rozkvět 

Florencie i celé Itálie a docházelo k prudkému rozvoji vzdělanosti.77 K tomu významně 

přispěl Guttenbergův vynález knihtisku, který se začal šířit od roku 1447/1448 a byl 

obrovským přínosem pro celou společnost i umění, protože zjednodušil výrobu knih a 

zpřístupnil je širší veřejnosti.  Přestože byl zpočátku jako všechny novinky odmítán, s jeho 

příchodem vzdělání přestává být výsadou kléru a aristokracie.78  
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Humanisté náruživě studují Platóna a Aristoteles, jehož učení dominovalo středověku, je 

upozaděn, ne však zcela odsunut. Platónský kult do Itálie přinesli řečtí učenci, kteří do Itálie 

dorazili nejprve na basilejsko-ferrarsko-florentský koncil (na území Itálie se odehrával v 

letech 1438-1439) a roku 1453 prchali do jižní Itálie po dobytí Konstantinopole osmanskými 

Turky, ale již v předchozím století Francesco Petrarca považoval Platona za největšího 

filozofa. Tento kult postupně stále sílil, někteří humanisté se dokonce tvrdě ohrazují proti 

Aristotelovi. Platónovo dílo později celé přeložil do latiny Marsilio Ficino.79 

 

Aristotelovo a Platonovo pojetí světa se významně odlišovalo. Aristoteles říká, že člověk je 

nerozlučným spojením materiálu (tedy látky - těla) a formy (představy - duše), naopak Platón 

oponuje s tím, že duše má vlastní život a to zcela nezávisle na osudu těla.80 V období 

humanismu je preferován Platón, ale některé aristotelovské teze přetrvávají i vedle Platóna. 

Ve florentském Ficinově okruhu však jasně převládají Platonovy myšlenky. Aristotelovským 

prvkem humanistické poezie je například imitace přírody.  

 

5.2.1 První polovina Quattrocenta 

 

Humanismus se v 15. století rychle šíří po celé Itálii, přičemž hlavním centrem byla 

Florencie. Na počátku Quattrocenta byl humanismus vnímán jako oslava schopností člověka. 

Humanisté hlásají, že zájem o člověka a jeho pozemské radosti a starosti není hříchem, právě 

naopak – je přirozenou touhou člověka, pouhou touhou po vědění, která nám je dána 

rozumem, přičemž rozum byl dán Bohem. Touha po vědění a touha zlepšovat se je tedy 

božská, nikoli hříšná – a lidský život sám o sobě je tedy božský. Důstojnost člověka je 

určena rozhodnutím Boha dát člověku rozum a božským stvořením člověka k obrazu svému. 

Právě tím se člověk liší od jiných živých tvorů a proto je člověk schopen vše vytvořit nebo 

naopak zničit. Bůh stvořil člověka, aby vládl světu.  
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V tomto období dochází k hledání, četbě a interpretaci klasických děl, které zpočátku 

založeno spíše na nadšení než na přesných vědeckých metodách.81 I počáteční humanistická 

latina má daleko od latiny Cicerona, ale během první poloviny Quattrocenta se humanistická 

studia stávají metodičtějšími a díky filologickým studiím stoupá i úroveň latiny, která však 

zůstává v některých případech poněkud strnulou snahou o napodobení Cicerona. Postupně 

také opadá snaha imitovat, ale zachovává se kritický duch a filologické bádání.  Počáteční 

humanismus také odvrhnul vše středověké a spíše polemizoval se svými odpůrci, než aby 

sám něco nového vytvářel. Až po zklidnění počáteční horlivosti přichází systematičtější a 

smířlivější přístup. Velký obdiv k atické vzdělanosti zakládá potřebu studovat řečtinu, 

Colluccio Salutati proto povolal do Florencie učitele řečtiny Manuela Chrýsolory.82 

 

V  první polovině Quattrocenta se literatura realizuje téměř výhradně v latině, ve volgare 

jsou psána pouze menší literární díla, která jsou pokračovánm literatury Trecenta, 83 či 

například rodinná korespondence, účetní záznamy a podobné spisy. Až ve druhé polovině 

století dochází ke smíření se s volgare, k prvním snahám o jeho kodifikaci a k jeho 

opětovnému pronikutí do vyšší literatury.84   

 

Velký rozvoj vzdělanosti a kultury si žádá vznik nových knihoven, do nichž by bylo možné 

ukládat nově získané cenné rukopisy a překlady. 85 Oproti středověku jsou nyní knihovny 

zakládány mimo kláštery, mnohdy bohatými měšťany, kteří si tak zvyšovali prestiž, a jsou 

veřejně přístupné. Informace se tak stávají dostupnějšími i v pro nižší vrstvy obyvatelstva. 

Velkou roli ve shromažďování nově získaných rukopisů a v zakládání nových knihoven měli 

humanista Niccolò Niccoli a knihkupec Vespasiano da Bisticci. Vespasiano byl předním 

florentským knihkupcem, založil velkou dílnu, v níž zaměstnával mnoho písařů, opisovačů a 
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miniaturistů. Byl velice úspěšný, pracoval pro Medicejské, ale přijímal zakázky i ze 

zahraničí. S vynálezem knihtisku jeho aktivita začala upadat a nakonec se stáhnul do ústraní.  

 

Pokud jde o podporu umění a vzdělanosti v prvním období Quattrocenta, mecenáši štědře 

obdarovávali především kostely a klášterní komplexy. 86 Soustředili se tedy na náboženské 

stavby, aby uctili Boha a svým způsobem si tak dle jejich mínění zajistili jeho přízeň. 

Nezřídka však takovéto štědré obdarovávání bylo motivováno potřebou odčinit rozmařilost, 

násilí a další prohřešky, či se ukázat před lidmi a před Bohem v co nejlepším světle. Cosimo 

de‘ Medici dokonce od papeže Evžena IV. dostal pokání s podmínkou investice do 

rekonstrukce kostela San Marco. Cosimo nakonec smluvenou výši daru překročil a v kostele 

dal vybudovat i veřejně přístupnou knihovnu, z níž většina knih pocházela ze soukromé 

sbírky humanisty Niccolò Niccoliho. 

 

5.2.2 Druhá polovina Quattrocenta 

 

Ve druhé polovině století dochází k rehabilitaci volgare, které bylo ranými humanisty 

zavrženo jako připomínka středověku. Humanistická tvorba tohoto období je zajímavější a 

spontánnější než tvorba první poloviny století v latině, vynikají především Leon Batitsta 

Alberti v próze a Angelo Poliziano v poezii. V oblasti kultury a uměni se ke slovu dostávají 

světské motivy a stavby.87 Mecenáši začínají svoji pozornost soustředit i na jednotlivé 

umělce. Začíná se také objevovat fenomén sběratelství, bohaté rodiny ve svých příbytcích 

cíleně shromažďují cennosti různého druhu. Především Piero de’ Medici proslul svou zálibou 

v luxusních předmětech (koberce, vázy, medaile, stříbrné dekorativní předměty), o nichž si 

vedl podrobné inventáře. Od roku 1440 se objevují první stavby s dekorativnějšími fasádami, 

mezi první patří palác rodiny Medicejských.  
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Oproti rozvoji a vzkvétání kultury v průběhu Quattrocenta je jeho konec poněkud 

pesimističtější.88 Humanistické ideály dozrávají v době, kdy se začíná ozývat krize 

nadcházejícího století, kritický duch a svoboda člověka se oslavuje v době, kdy vláda přešla 

z komun do rukou jednoho pána (tzv. signorie). Zásadně se mění politická situace - v době, 

kdy se jiné státy sjednocují, území dnešní Itálie se velmi decentralizuje, což povede až ke 

společenské a politické krizi v následujícím století, kdy italské státy nebudou schopny 

odolávat cizím vojskům. Ke krizi italského poloostrova přispěly i zámořské objevy, z nichž 

profitovaly jiné státy, a které zásadně změnily strukturu obchodních cest. 89 Po smrti Lorenza 

Medicejského italský poloostrov během pár let ztratí svoji nezávislost a přijde o svoje 

kulturní a hospodářské prvenství, který bylo vybudováno během Trecenta a Quattrocenta.90 

                                                           
88 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 231 
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superiori. Vol. 1, Dalle Origini al Quattrocento. 8. ed. Milano: Principato, 1978.  
90 SALINARI, Carlo. Profilo storico della letteratura italiana. Vol. 2, Dal Rinascimento all' Illuminismo. 2. ed. 
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6. Lorenzův okruh umělců 

 

Lorenzo de‘ Medici byl nadšeným podporovatelem umění a na svém dvoře soustředil okruh 

umělců, kteří spolu s ním vytvářeli na medicejském dvoře takové prostředí, díky němuž se 

Florencie zařadila na italskou uměleckou a kulturní špičku. Pod Lorenzovou záštitou tedy 

působilo mnoho významných umělců, nejznámějšími z nich jsou Angelo Poliziano a Luigi 

Pulci. 

 

6.1 Angelo Poliziano 

 

Angelo Poliziano, vlastním jménem Angelo Ambrogini, byl největší básník Lorenzova 

dvora, velký humanista a filolog, který studoval ve Florencii pod vedením velkých mistrů, 

například Marsilia Ficina či Giovanniho Argiropula. Roku 1473 nastoupil do služby Lorenza 

Medicejského, kde působil jako učitel jeho synů Piera a Giovanniho.91 Polizianovy 

humanistické ideály se však nezamlouvaly Lorenzově manželce Clarici Orsini, která si pro 

své syny pravděpodobně představovala tradiční výchovu a vzdělání. Po neshodách i se 

samotným Lorenzem Poliziano později z Medicejského dvora odchází a usazuje se na severu 

Itálie. Po pár letech se nevrací do Florencie a vyučuje tam latinu a řečtinu.  

 

Jeho nejznámějším dílem je La favola di Orfeo, první pastorální drama ve volgare, a skladba 

s názvem Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano, kde vzdává hold Lorenzovu bratrovi 

Giulianovi, který roku 1475 zvítězil v turnaji. Na rozdíl od Pulciho a dalších básníků píšících 

ve volgare Polizianův styl není lidový.92 U Poliziana je vliv lidových a žertovných motivů 

minimální, píše především elegantní verše jako pravý humanista. Udržuje si vysoký 
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rafinovaný epicko-lyrický tón, dbá na dokonalou stylistiku a jeho vzorem je zásadně klasická 

literatura. Za Polizianovými oslavnými skladbami je propracovaný příběh o několika 

epizodách inspirovaný mytologií, což můžeme považovat za typický humanistický únik do 

ideálního světa, do antické báje, do světa plného věčné krásy a harmonie, rozjímání a studia. 

V jeho tvorbě se setkávají všechny humanistické ideály (harmonie, idylická klidná krajina, 

elegance verše), spojuje se v něm filologie i jazyková intuice, nauka i spontánnost, dodržuje 

daná pravidla, je však kreativní a jeho tvorba je tvora inspirovaná nejslavnějším antickým 

(Vergilius, Ovidius) i trecenteskním (Dante a Petrarca) dědictvím.93 Je považován za 

největšího a nejlepšího básníka Quattrocenta díky eleganci veršů, harmonii, téma idylického 

světa, v jeho verších se zrcadlí typická nostalgie po zlaté antické éře.94  

 

V rámci humanistických polemik o tom, jaké jazykové vzory jsou nejvíce hodny 

následování, byl Poliziano orientovaný zásadně proti slepému napodobování Ciceronovy 

latiny a vystupoval i proti těm, kteří svá díla „skládali“ z různých vzorů a sami nevytvořili 

nic nového. 95 Tvrdil, že je třeba vybudovat si vlastní styl založený na poctivém studiu 

velkých antických mistrů: „Tu non ti esprimi, dirà qualcuno, come Cicerone. E con ciò? 

Infatti io non sono Cicerone. Me stesso tuttavia esprimo, a mio credere“. 96 Poliziano 

ciceronovské imitátory dokonce nazýval scimmie ciceroniane („ciceronovské opice“) a 

tvrdil, že nová humanistická latina v žádném případě nemůže být dílem takových „opic“.97 

 

Poliziano patřil mezi zastánce názoru, že i ve volgare lze psát kvalitní díla literárně hodnotná 

díla. Z druhé strany se snaží o prolomení stereotypu, že latinsky psaná díla jsou všechna 

                                                           
93 BATTAGLIA, Salvatore. La letteratura italiana. Medioevo e Umanesimo. Firenze: Sansoni; Milano: Accademia, 

1971. 
94 BINNI, Walter a SCRIVANO, Ricardo. Storia e antologia della letteratura italiana: ad uso delle Scuole medie 
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automaticky rovna kultivované a intelektuálně zaměřené tvorbě, a tím pádem těžko 

srozumitelná a nezábavná.98 

 

6.2 Luigi Pulci 

 

Pulci zaujímá v Lorenzově skupině zvláštní místo – naprosto se totiž jako osobnost i umělec 

vymyká dobovému trendu. 99 Chybělo mu humanistické vzdělání, neuměl dostatečně dobře 

latinsky a vůbec řecky, nepřilnul k platónskému učení. Přesto však byl velkým a ceněným 

přítelem hned několika zástupců rodu Medici, především Lorenzovy matky Lucrezie 

Tornabuoni, na jejíž popud také napsal své největší dílo, komický epos Il Morgante. Neméně 

Známá je také jeho báseň Becca di Dicomano, která je reakcí a parodií na Lorenzovu Nenciu 

da Barberino. 

 

Pulci tedy nebyl humanistou a nerozuměl si s ostatními umělci v Lorenzově okruhu.100 Jeho 

styl byl velmi expresivní, v jeho tvorbě se objevují prvky z více různých nářečí, užíval 

žargon, technicismy a používal velmi různorodý neobvyklý jazyk. Psal zásadně ve volgare, 

jeho tvorba je nepřerušena latinizující humanismem, přímo navazuje na trecenteskní 

toskánskou lidovou tvorbu.101 
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7. Návrat k volgare, novoplatonismus a Accademia 

Neoplatonica 
 

 

7.1 Návrat k volgare 

 

Ve druhé polovině Quattrocenta postupně dochází ke znovupřijetí volgare i do vyšší 

literatury.102 Zastánci volgare se odvolávají na velikány Trecenta – Danta, Petrarcu a 

Boccaccia.103 O návrat volgare se zasadili především Leon Battista Alberti, Lorenzo de’ 

Medici a Angelo Poliziano, kteří se vyvíjeli snahy o jeho úpravu a kodifikaci takovým 

způsobem, aby již nebylo považováno za jazyk nevzdělanců.104  

 

Jako počátek procesu rehabilitace volgare se obvykle uvádí rok 1441, kdy Leon Battista 

Alberti vyhlásil certame coronario, tedy soutěž o nejlepší báseň napsanou v toskánském 

volgare, která sice vzbudila velký ohlas, ale nepřinesla valné výsledky.105 Albertiho cílem 

bylo motivovat tvůrčí osobnosti k psaní básní ve volgare a dokázat jeho odpůrcům, že i 

volgare je jazyk hodný poezie. Patronem soutěže byl Cosimo de‘ Medici a v porotě zasedali 

přední humanisté. Účastníci soutěže měli skládat básně na téma přátelství, první cenu však 

nikdo nezískal, protože představené básně nebyly shledány dostatečně kvalitními, což 

značilo, že volgare ještě nebylo na vstup do velké literatury připraveno.  

K úspěchu této soutěže chyběla také podpora velkých osobností té doby, jimž přišel 

Albertiho pokus o prokázání, že lidový jazyk volgare je stejně hodnotný jako latina, příliš 

troufalý.  Pozdější zákroky Lorenza Mediejského ve prospěch volgare se již setkájí 
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s úspěchem, jelikož doba trochu pokročila, horlivost pro latinu a proti volgare postupně 

opadala a volgare se konečně dostávalo podpory ze strany významných osobností kultury, 

včetně například Cristofora Landina a Angela Poliziana. Cristoforo Landino vedl katedru na 

florentské univerzitě od roku 1458, a díky tomu bylo volgare oficiálně opět zařazeno do 

studií a do intelektuálního světa. Dante a Petrarca se konečně stávají uznávanými a povinně 

studovanými autory, stejně tak jako Cicero, Vergilius či Horatius. Ani v této době nechybí 

živé diskuze o tom, jak nespravedlivě si předchozí generace humanistů počínala, když 

zanedbávala, ba dokonce odsuzovala jazyk svých velkých slavných předků. Středem 

Landinova zájmu je prostudování vztahu mezi latinou a volgare a kodifikace volgare podle 

vzoru latiny, tedy stanovení pevných gramatických pravidel, rozšíření slovní zásoby, 

především pak v oblasti vědecké a technické; volgare je postupně reformováno tak, aby mělo 

svá pevná gramatická pravidla. V tomto období tedy dochází k započetí hledání spisovného 

italského jazyka, které se rozvine v Cinquecentu a bude mít dlouhého pokračování.  

 

Žádné z volgare ještě není ani zdaleka kodifikováno, autoři experimentují a hledají různé 

vzory a styly (např. pro lyriku je vzorem Petrarca). Tvorba ve volgare je tedy velmi 

regionálně pestrá. V lyrice je znatelnější snaha o elegantnější a sjednocenější formu, 

narativní tvorba a menší tvorba (povídky, kroniky měst) přijímá více vzorů. Ve Florencii a 

obecně v Toskánsku je jazyková situace o poznání jednodušší. Florentské volgare 

Quattrocenta je přirozeným pokračováním jazyka Trecenta a je považováno, především díky 

podpoře Lorenza a jeho kroužku intelektuálů, za důležité historické a kulturní dědictví 

Florenťanů. Ve Florencii tedy nikdy nedošlo ke zpřetrhání vývojové linky jazyka  mezi 

Trecentem a Quattrocentem, pouze k jejímu utlumeni během převahy latiny.  

 

V kontextu jazykové otázky tedy vyniká osobnost Leona Battisty Albertiho. Počátky jeho 

života a díla nespadají do Florencie – jeho předkové byli totiž z Florencie vyhnáni a Alberti 

se tam opět mohl vrátit až v roce 1428.106 Jeho vícečetné a mnohostranné nadání z něj dělá 
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renesančního muže par excellence. Byl architektem, archeologem, filozofem, teoretikem 

umění, muzikologem, matematikem spisovatelem a dokonce i sportovcem. Vedle latinsky 

psaných děl, která pojednávala především o stavebnictví a matematice, napsal mnoho děl ve 

volgare.  

Byl jendou z prvních osobností, která pochopila, že aby bylo volgare zrovnoprávněno s 

latinou, je třeba je upravit a zavést pro ně pevná gramatická pravidla. Sepsal proto jeden 

z prvních pokusů o kodifikaci volgare nazvaný Grammatichetta, v němž stanovuje detailní 

pravidla pro literární florentštinu Quattrocenta.  

 

Hlavními důvody k opětovnému přijetí volgare bylo v první řadě uvědomění si, že latině a 

řečtině rozumí jen vysoce vzdělaní lidé, díla ve volgare budou dostupnější širšímu publiku, 

což přispěje ke zvýšení vzdělanosti celé společnosti. Dalším důvodem pak bylo přesvědčení, 

že tak dokonalá latina, jakou měli klasičtí autoři, je již neobnovitelná a nenapodobitelná, ale 

naopak je možné snažit se zdokonalovat vlastní jazyk, přivést ho na vyšší úroveň a přispět 

tak ke kultivování celé společnosti. 107 

 

Latina nadále zůstává velkým vzorem a vyjadřovacím prostředkem některých intelektuálů, 

ale i regionální jazyky jsou nyní přijímány a je umožněn jejich vstup do vyšší literatury. 

Rehabilitované a reformované volgare je slovní zásobou a strukturou věty postaveno na 

latinském vzoru. Krátkodobá převaha latiny tak přispěla k obnově a kodifikaci jazyka, 

z něhož se za několik staletí stane dnešní spisovná italština.  

 

7.2 Novoplatonismus 

 

Jak již bylo řečeno, v humanismu byl oproti Aristotelovi jednoznačně preferován Platón, 

jehož dílo bylo humanisty oddanně studováno a považováno za velký vzor. Platónovo učení 
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více korespondovalo se snahou o nalezení poetické elegance a harmonie, kterou humanisté 

hledali, aby se přiblížili antické dokonalosti.108  

 

Tak obrovský zájem o Platónovo myšlení vzbudily nové rukopisy jeho děl, které se do 

Evropy dostávaly během 15. století, byly přepisovány a překládány a podstatně ovlivnily 

vznikající humanismus. Již Cosimo Medicejský zakoupil Platonovy a Plótínovy spisy 

(Plotinos je považován za zakladatele novoplatonismu) a uložil Marsiliu Ficinovi úkol 

přeložit je do latiny. Po svém nástupu k moci pak Ficina dále podporoval i Lorenzo de‘ 

Medici, díky čemuž Ficino mohl postupně přeložit veškeré Platonovo dílo.109  

 

Lorenzo de‘ Medici si uvědomoval, že jako politik píšící o frivolních tématech bude 

kritizován, ale jakožto dlouholetý příznivce platonského učení měl za to, že milostná stránka 

života je přirozená každému jedinci, tedy není odsouzeníhodná, naopak psaní o lásce vypráví 

o lidských citech a o kráse, přičemž z platonského pohledu se krása rovná lásce, a láska vede 

lidského jedince k dokonalosti, tedy k Bohu, proto nás může činit jen lepšími. Poezie je tedy 

božského původu. 110  

 

Z obecného pohledu lze říci, že novoplatonismus je prvním uceleným projevem akademické, 

světské kultury a jako takový představuje důležitou etapu v dějinách krize italské 

humanistické inteligence, protože znamenal odstoupení od raně humanistického 

„občanského“ a reformátorského poslání.111 
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7.3 Accademia Neoplatonica 

 

Na počátku 15. století je překládána řada Platónových děl a pozornost humanistú se upírá 

především na problémy eticko-politického rázu a na literárně umělecké hodnoty Platónových 

myšlenek.112 Nová éra osvojování Platóna a jeho dědictví je úzce spjata s činností Marsilia 

Ficina a Novoplatonské akademie ve Florencii.  

 

Akademie, vznikající se vysokém počtu během Quattrocenta, jsou charakteristickým prvkem 

kulturního života tohoto období. Výraz „akademie“ přejal Marsilio Ficino z názvu 

filozofické školy založené Platonem ve 4 stl. př. n. l. (tato pak byla pojmenována podle 

mytologického hrdiny Akadéma). 113  

Tato nová vzdělávací centra nahradila středověké univerzity, nebyla již totiž pod správou 

církve a učenci se v nich mohli volně scházet. Zpočátku se tedy jednalo o nezávazná a 

neformální setkávání intelektuálů, umožněná díky podpoře mecenášů - bohatých měšťanů, 

šlechticů, či několika málo církevních hodnostářů. Sromažďovali se ve vilkách, palácích či 

knihovnách a diskutovali o roli třech trecenteskních velikánů, o filozofii, gramatice, politice, 

právu či medicíně. Těchto debat se mnohdy účastnili i jejich mecenáši či vážení profesoři 

tradičních univerzit, s nimiž humanisté usilujících o reformu pedagogických metod často 

velmi polemizovali. Později se tato sdružení formalizují a stávají se z nich oficiální instituce, 

v nichž se formuje nový typ intelektuála.  

Mezi členy těchto akademií probíhala bohatá korespondence, v dopisech si nejen vyměňovali 

názory, ale především se zpravovali o nálezech nových rukopisů, o možných překladech a 

interpretacích nových textů. Z takové korespondence se stal žánr, i sama tato korespondence 

pak zaplňovala nově vznikající knihovny a stávala se (po vzoru Petrakrových dopisů) žánrem 

„opus epistolarum“ jakožto organizované shromažďování korespondence mezi intelektuály. 

Tato seskupení tak překonávala pomyslné (nový fenomén, nový typ intelektuála, nová 

metoda studia) i materiální hranice (korespondence mezi humanisty z různých italských 

států). 

                                                           
112 GORFUNKEL, Alexandr Chaimovič. Renesanční filozofie. Rudé právo, 1987.  
113 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, ©1996. 
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Ve Florencii například fungovala Accademia fiorentina, v Římě Accademia romana, 

v Neapoli Accademia pontaniana.114 Tyto instituce měly především filozofický a poetický 

charakater, což lze nejlépe pozorovat právě u Novoplatónské akademie, v níž lze hledat 

centrum veškerého intelektuálního dění ve Florencii druhé poloviny Quattrocenta.115 

 

Novoplatonskou Akademii Ficino založil roku 1462 poté, co ho k tomu vybídl Cosimo de‘ 

Medici. Cosimo Ficinovi daroval vilu v Careggi, do níž se záhy přesunulo sídlo již 

rozšířeneé akademie. Skupina učenců se neskládala ze stálých členů a neměla organizovanou 

podobu, její učenci se scházeli v medicejské Villa le Fontanelle a diskutovali o filozofii a 

umění. Samotný zakladatel Ficino nepokládal tuto instituci za pouhou školu, ale za setkávání 

osobně i intelektuálně blízkých přátel. Zanedlouho Cosimo de‘ Medici daroval Ficinovi vilu 

v Careggi, kam se přesunulo sídlo již rozšířené a proslavené akademie. Hlavními členy byli 

Cristoforo Landino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, Bartolomeo Scala a Nicola 

Cusano, z rodu Medicjských pak Lorenzo a jeho bratr Giuliano.  

Po smrti Lorenza de‘ Medici v roce 1492 byla akademie přesunuta do paláce rodu Rucellai  a 

nakonec byla rozpuštěna mezi roky 1522-1523.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 BINNI, Walter a SCRIVANO, Ricardo. Storia e antologia della letteratura italiana: ad uso delle Scuole medie 

superiori. Vol. 1, Dalle Origini al Quattrocento. 8. ed. Milano: Principato, 1978.   
115 BURCKHARDT, Jacob Christoph. Kultura renesance v Itálii. V Praze: Rybka, 2013.  
116 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940.  
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8. Florentské i Lorenzovo mecenášství  
 

 

V celém Quattrocentu se rod Medicejských aktivně zajímal o umělce a podporoval je. Tato 

podpora probíhala jak menšími finančními dary konkrétním umělcům, tak zadáváním větších 

zakázek na rekonstrukce a stavby.117 Medicejští však zdaleka nebyli jediní – ve Florencii se 

nacházelo mnoho soukromých mecenášů, většinou to byli bohatí obchodníci. Podpora ale 

nepřicházela pouze ze strany nejvyšších vrstvev, i orgány města či jednotliví občané z vyšší 

střední vrstvy se snažili různými způsoby přispět k rozvoji svého města.  

 

Renesanční Florencie je sice celosvětové proslulá pro svoji uměleckou a kulturní stránku, 

pronikala však do ní i druhá typická vlastnost Florenťanů – pragmatičnost a obchodnický 

duch. Také dary od mecenášů podléhaly daním a úrokům, což často komplikovalo a 

prodlužovalo stavební či dekorační práce. Kromě Medicejských nikdo neměl přístup k 

obrovským finančním částkám v jednu chvíli, většina mecenášů si na financování umění 

mohla v bance vybrat ročně určitou částku, která odpovídala jejich ročním příjmům. Většinou 

tak dílo financovali po částech a často se nedožili dokončení financovaných staveb. Pokud 

dárce finančních prostředků zbankrotoval, či zemřel, práce na započatých dílech se zastavila a 

čekalo se, než se najde nový mecenáš.  

 

Motivací mecenášů mohla častokrát být upřímná láska k umění, touha zvelebit svoje město, 

předat něco následujícím generacím a sami nebýt v budoucnosti zapomenuti. Nezřídka se 

však cítili dlužní samotnému Bohu a chtěli splatit bohatství, které jim poskytl, popřípadě 

odčinit své hříchy obdarováním církve. Evidentní byla také touha se zviditelnit a dát na odiv 

svoje bohatství. Mnohdy si totiž mecenáši díla, která dotovali, nechávali označovat svými 

rodinnými erby či znaky, obrazy svatých patronů rodu, či nechávali na různých místech 

                                                           
117 WACKERNAGEL, Martin. Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino: Committenti, botteghe e mercato 

dell'arte. Città di Castello: Carocci editore, 2013. 
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napsat či vyrýt svá jména, nárokovali si výběr zařízení a dekorací podporovaných staveb, 

často také nechávali vystavět kapli pro svoji rodinu. 118 

Ať již byly pohnutky mecenášů jakékoli, bez jejich činnosti bychom dnes byli chudší o 

mnoho architektonických, sochařských a výtvarných památek.  

 

Mecenáši se sami aktivně zajímali o své případné investice, ale byli i oslovováni a žádáni o 

pomoc, mnozí italští mecenáši byli aktivní i mimo italský poloostrov, například v Německu a 

Maďarsku. Významnými mecenáši vedle Medicejských byli například Niccolò da Uzzano, 

který  předsedal komisi rozhodující o dekoraci Baptisteria San Giovanni; Palla Strozzi, známý 

jako jeden z nejštědřejších dárců, který sbíral vzácné řecké a latinské knihy a nakonec nechal  

v Basilica di San Marco zřídit veřejně přístupnou knihovnu; či Giovanni Rucellai ze 

starobylého florentského rodu, jehož nejznámější podporovanou aktivitou je realizace fasády 

kostela Santa Maria Novella. 119 

 

Neobyvkle štědré a rozsáhlé mecenášství bylo podstatnou částí politiky Lorenza de‘ Medici. 

120 Vztah k umění a kultuře provázel celý Medicejský rod, Lorenzo pak tuto oblast nejen 

finančně a fakticky podporoval, ale v literární sféře také sám vytvářel. Na rozdíl od ostatních 

mecenášů, kterých bylo v této době jistě velmi mnoho, Lorenzo býval žádán o radu a názor, 

často byl obsazován do komisí, svou znalostí umění proslul i mimo Florencii. Mezi jeho 

blízké přátele patřilo mnoho umělců a intelektuálů, za něž se v případě častých problémů 

s představiteli katolické církve postavil, aniž z toho měl jakýkoli prospěch, spíše naopak. 

Můžeme si tedy snad dovolit říci, že alespoň v jeho případě mecenášství nepředstavovalo 

pouhý hon za dobrou reputací či politický nástroj, rozhodně však mělo na jeho politickou 

aktivitu velmi pozitivní účinek, vzhledem k tomu, jak velkou měrou toto jednání zvyšovalo 

jeho osobní prestiž a proslavilo jej i v zahraničí. Byly to naopak politické povinnosti, které 

jen nerad zdědil po svých předcích a které ho vzdalovaly od intelektuálních činností.  

                                                           
118 WACKERNAGEL, Martin. Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino: Committenti, botteghe e mercato 

dell'arte. Città di Castello: Carocci editore, 2013. 
119 Tamtéž 
120 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
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Ačkoli oproti první polovině století, kdy se mecenášství soustředilo především na církevní 

stavby, se druhá polovina Quattrocenta nesla především ve znamení výtvarných a 

sochařských děl, Lorenzo se v menší míře zajímal i o architekturu - podněcoval stavební 

aktivitu ve Florencii, jak veřejnou tak soukromou, dal například zahájit výběrové řízení pro 

obnovu fasády florentského dómu, pro niž sám navrhl jeden z projektů.  

Kromě běžné podpory Lorenzo navíc obdarovával státníky sochami a obrazy z dílen 

florentských umělců. Byl tedy jakýmsi kulturním zprostředkovatelem a vývozcem italských 

umělců do zbytku Itálie a do zahraničí. Vyslal např. Verrocchia do Benátek, Andreu 

Sansovina do Portugalska, či Antonia del Pollaiolo do Říma.  

 

Při Medicejském dvoře se soustředila spousta umělců a intelektuálů, kteří zde byli i 

vzděláváni. Kolem roku 1489 pak Lorenzo přišel s novou myšlenkou, když založil školu a 

dílnu, kde se vzdělávali a přebývali začínající umělci. 121 Nacházela se v klidné zóně poblíž 

kostela San Marco, po němž byla později nazvána Giardino di San Marco. Byla zde také 

umístěna velká část Medicejských sbírek uměleckých předmětů. Většina významných umělců 

následujících let studovala v této škole, kterou bychom mohli považovat za první uměleckou 

akademii. Nejznámějším z jejích učedníků je nepochybně Michelangelo, jehož talent Lorenzo 

objevil, když bylo Michelangelovi pouhých 15 let. Lorenzo ho přivedl do svého domu, kde 

byl přijat celou rodinou, a poslal ho studovat do své školy. Michelangelo setrval 

při Medicejském dvoře celé 4 roky, přičemž téměř denně konzultoval svá díla s Lorenzem.122 

 

 

 

 

                                                           
121 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
122 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 
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9. Literární tvorba okolo Lorenza de‘ Medici 
 

 

Lorenzo de‘ Medici vytvořil díla různých inspirací, žánrů a stylů, tato práce se soutředí na 

jeho hravou žertovnou tvorbu, díky níž se autor přiblížil a zalíbil Floreťanům. 

Prostřednictvím parodie, hravosti, erotických narážek a dvojsmyslů a lidového pojetí tak 

navázal na básně podobného charakteru svých předchůdců z Trecenta.  

 

9.1 Tradice komicko-realistické poezie 

 

Již od 13. století století vznikaly jednoduché žertovné písně, které byly recitovány na 

náměstích či doprovázely tance na lidových slavnostech.123 Jednalo se především o milostné 

skladby, nářky mladých dívek, které si přejí najít ženicha, stížnosti žen provdaných za staré 

žárlivé manžele či hádky mezi manželi. Později v Trecentu a v Quattrocentu podobný styl 

vstupuje do vyšší literatury, s čímž se mu dostává nových vybroušenějších forem. Lidovou 

tvorbu zpracovávající erotické motivy nacházíme ve 13. století i u sicilských básníků, 

například u Ciela d’Alcama v básni Rosa fresca auletissima.124 V této básni je sváděna 

venkovská dívka k milostným hrátkám, nejprve hrdě odmítá, ale nakonec se podvolí. 

Podobný motiv, spolu s žertovným a parodickým tónem namířeným na prostý venkovský lid, 

se objevuje v Lorenzově skladbě Nencia da Barberino.125 

 

V Toskánsku se pak ve 13. a 14. století rozvíjí tzv. komicko-realistická poezie. Tato tvorba je 

charakteristická expresivním jazykem, erotickými motivy a hospodskými výjevy a nese se 

v ostře satirickém duchu. Hlavními představiteli takové poezie byli například Florenťan 

                                                           
123 SAPEGNO, Natalino. Compendio di storia della letteratura italiana. Vol.1, Dalle origini alla fine del 

Quattrocento. Nuova [2] ed. rived. e aggiorn., 4a rist. Firenze: La Nuova Italia, 1967.  
124 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 18 
125 Tamtéž, str. 19. 
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Rustico di Filippo a Cecco Angiolieri ze Sieny, v jejichž dílech se objevuje erotika, pitky, 

hry v kostky, urážky rodiny, a celková nespokojenost se světem.126 Tento druh tvorby je 

vymezením se vůči dědictví stilnovismu, vyjádřením odmítavého postoje ke konvencím a 

společenská satira. Komicko-realističtí básnící přímo převracejí stilnovistický model – a tak 

se ze zcela zidealizované dámy, platonicky opěvované jejím oddaným žakéřem, stává kyprá 

venkovská dívka, která se neostýchá dotěrného nápadníka nevybíravým způsobem zahnat, či 

mu naopak bez uzardění vyjít vstříc v jeho tužbách.127  

Podobnost s Lorenzovou tvorbou zde spočívá jen v lidových a erotických motivech a v 

žertovném a dvojsmyslném jazyce – v jeho dílech nenajdeme stížnosti a urážky, naopak 

obsahují pozitivní tendence, a to snahu bavit sebe a pobavit i ostatní. 

 

9.2 Lorenzova vlastní tvorba 

 

Lorenzo Medicejský byl ztělesněním ducha svojí doby. Jako vládce využil svého vzdělání, 

bohatství a slávy především k intelektuální činnosti a k velmi rozsáhlé podpoře umělecké a 

literární tvorby. Na jeho vlastní tvorbě pak lze přímo pozorovat jeho dvojakost – byl lyrický i 

popisný, melancholický i ironický, filozofující i lidový, psal jemně milostné i nepokrytě 

erotické básně, byl následovníkem toskánské tradice minulého století i nadšený humanista 

obdivující latinu a Platona.  

Kromě těchto paradoxů se v jeho dílech objevují i typické paradoxy humanismu – na jedné 

straně velká víra v lidskou inteligenci a sílu, na druhé straně vědomí, že vše je pomíjivé a 

mohou přijít horší časy. 128 Lorenzo psal své verše z velké části proto, aby zapomněl na 

politické starosti, a pokud tak činil, nebral si za vzor latinské autory, nýbrž Boccacia a 

Danta.129 Nechtěl psát latinsky, toužil se vyjádřit v řeči, kterou mluvil odmalička. 

Samozřejmě sdílel nadšení vzdělanců pro antické filosofy, ale nesouhlasil s humanisty, kteří 

pohrdavě shlíželi na volgare a a zneuznávali tvorbu velkých toskánských básníků. „Ve svém 

                                                           
126 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962. 
127 Tamtéž 
128 Tamtéž 
129 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.  



 

 

51 

 

náruživém zaujetí pro toskánštinu tvrdil – jako tvrdil už Leon Battista Alberti – že by se 

mateřština mohla stát jemnější a pružnější, jen kdyby se s ní básníci naučili zacházet a kdyby 

dokázali zapomenout na bláhový názor, že Dante je básník vhodný pro pekaře a ševce.“130 

 

Jeho obrovský zájem o různé druhy literatury a umění mu zřejmě přinesl schopnost 

absorbovat mnoho uměleckých vzorů. Právě rozsáhlá škála zdrojů jeho inspirace a jeho 

hravý a variabilní styl vyvolává otázky ohledně původnosti jeho děl a tvůrčí spontánnosti.131 

Na otázku, zda je je správné ho označit spíše za imitátora mnoha stylů, z nichž ani k jednomu 

nepřilnul trvale, či naopak ho prohlásit velmi originálním a jedinečným autorem, který 

odkáže vstřebat a zpracovat velké množství zdrojů inspirace, můžeme nejspíše odpovědět, že 

se pohybuje na hranici mezi zručným imitátorem a vynalézavým samostatným autorem. Byl 

v podstatě literárním diletantem, pro něhož psaní představovalo pobavení sebe sama a svých 

přátel a v neposlední řadě únik před politickými povinnostmi. 132 Se svými díly se nijak 

neztotožňoval – ze své privilegované pozice shovívavě shlíží na venkovské scény a jejich 

jednoduché hrdiny, i proto je pro něj snadné přijímat tolik zdrojů inspirace a zaujímat mnoho 

postojů.  

Jeho vzory byly především Angelo Poliziano, Marsilio Ficino nebo Luigi Pulci. Z tvorby 

Marsilia Ficina čerpá především platonismus, víru v důstojnost člověka a jeho rozumové 

schopnosti, pojetí filozofie a poezie jako útěchy a prostředku sebezdokonalování. Od Pulciho 

poté jeho realismus, humor a naturalismus. Angelo Poliziano pak jako opravdový humanista 

předává eleganci a harmonii veršů, stylistiku a koncept dvorské lásky, kterou však Lorenzo 

rovněž rád parodizuje. 133  

 

Lorenzovo dílo se můžeme pokusit rozdělit do několika skupin dle tematiky a stylu, 

popřípadě dle autorovy životní etapy:134  

                                                           
130 HIBBERT, Christopher. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, str. 172. 
131 SAPEGNO, Natalino. Compendio di storia della letteratura italiana. Vol.1, Dalle origini alla fine del 

Quattrocento. Nuova [2] ed. rived. e aggiorn., 4a rist. Firenze: La Nuova Italia, 1967. 
132 Tamtéž, str. 353 
133 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883.  
134 MEDICI, Lorenzo de'. Tutte le opere. scritti giocosi / a cura di Gigi Cavalli. Milano: Rizzoli, 1958. 
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a) žertovná tvorba  

Verše napsané v mladých letech jsou převážně žertovné, zachycují Lorenzovo bezstarostné 

mládí v čele skupiny brigata medicea a inspirují se středověkou toskánskou literaturou. Do 

tohoto období spadají Lorenzovy taneční písně (canzoni a ballo), které vznikaly od roku 1467 

a jejichž  tématy především krátkost života a pomíjivost okamžiku, proto pobízení k užívání si 

života bez ohledu na zlé jazyky. 135 Další rané významné skladby jsou především díla Nencia 

da Barberino, Caccia col falcone, či Simposio.  

 

Skladba Caccia col falcone je jedno z prvních Lorenzových děl (1472-1473). V mládí 

Lorenzo spolu se svými přáteli z brigata medicea trávil volný čas v toskánské přírodě a 

účastnil se výletů a lovů. Skladba je známá i pod názvem Uccellagione di starne, kdy se pod 

pojmem „uccellagione“ skrývá technika lovu divokých ptáků, v případě této skladby koroptví 

polních. Příroda je popisována idylicky a myticky, skaldba sestává ze scén popisujících 

přípravu a průběh lovu. 

 

Skladba Simposio, známá také jako I beoni, navazuje na toskánskou tradici komicko-

realistické tvorby a má výrazný parodický a žertovný tón. Jeho datace je sporná, jedná se však 

o jedno z raných Lorenzových děl a jako období vzniku je mu přisuzována 2. polovina 60. let 

15. století.136 Název Simposio je převzat ze stejnojmenného Platonova dialogu a následně 

ustanoveného žánru, spočívajícího v diskuzi probíhající během hostiny.137 Popisováním 

„procesí“ známých florentských pijáků si bere na mušku alegoricko-didaktické postupy 

velkých autorů, včetně Danta. Mezi karikaturovanými opilými postavami se nacházejí i 

významné osobnosti, někteří z nich pravděpodobně byli Lorenzovi blízcí přátelé.  

 

 

 

                                                           
135 Tamtéž, str. 14 
136 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 363 
137 MEDICI, Lorenzo de'. Tutte le opere. scritti giocosi / a cura di Gigi Cavalli. Milano: Rizzoli, 1958, str. 13 
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b) milostná tvorba 

Lorenzova milostná tvorba je inspirována konceptem dvorské lásky a navazuje tak na 

stilnovistickou a petrarkovskou tradici. Ve velké míře se v ní promítá Ficinovo platonské 

učení. Patří sem především sbírky Selve d’amore a Il Canzoniere či díla mytologické 

inspirace, například Corinto a Ambra. Sbírka Canzoniere obsahuje verše z let 1464 - 

1483, v nichž se odráží stilnovistické, petrarkovské a neoplatonské vzory a myšlenky.  

V díle Comento, sepsaném kolem roku 1480, pak Lorenzo analyzuje své vlastní milostné 

sonety inspirované láskou k Lucrezii Donati, a sleduje tedy schéma Dantovy Vita Nuova. 

 

c) duchovní tvorba 

Především v pokročilejším věku, kdy se jeho život kvůli mnohým politickým 

povinnostem a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stává klidnějším a usedlejším, se 

Lorenzo věnoval spíše duchovní tvorbě, z níž můžeme jmenovat například Laudi či 

Rappresentazione di San Giovanni e Paolo z roku 1490, tedy z doby, kdy se ve Florencii 

zásadně mění společenské klima  působením Girolama Savonaroly. Spirituálně zaměřená 

skladba Altercazione, která je napsána formou dialogu s Marsiliem Ficinem a zpracovává 

Platonovo účení, však pochází již z let 1473-1474. 

 

Raccolta aragonese 

Významným počinem potvrzujícím Lorenzovy snahy o rehabilitaci volgare je raccolta 

aragonese, tedy obsáhlá antologie toskánské poezie psané ve volgare od Duecenta do 

Quattrocenta. Byla sestavována pravděpodobně v letech 1476-1477 a sloužila jako dar 

synovi neapolského krále Fridrichu Aragonskému. Definitivní verze sbírky obsahovala 

přes 400 skladeb, z čehož autorství 9 básní je přisuzováno Lorenzovi Medicejskému, 

zbytek je tvořen skladbami autorů jako Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cino da 

Pistoia a Dante. 

Úvod antologie, jenž napsal pravděpodobně Angelo Poliziano, který vedl filologické 

práce na této sbírce, je prvním příkladem literární kritiky. Je zde obhajován jazyk volgare, 

který dle autorových slov není obhroublý, jak tvrdili raní humanisté zahledění do antiky, 
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ale jako každý jiný jazyk má i svoji vytříbenou formu hodnou literatury  a schopnou 

vyjádřit veškeré ušlechtilé myšlenky, důkazem čehož budiž především tvorba Dantova.  

 

 

Různorodost všech těchto děl poukazuje na Lorenzovu nebývalou schopnost vstřebávat 

mnoho zdrojů inspirace podle momentálního rozpoložení či životní etapy, což ovšem 

neznamená, že by jeho tvorba mohla být prvoplánově rozdělena na veselé mladické verše 

a pozdnější duchovně a nábožensky zaměřená díla – i v mládí psal platonické verše, a 

naopak, hravé karnevalové zpěvy, které budou blíže popsány v následující podkapitole, 

pocházejí až z 80. let. Z toho samého důvodu se však vyskytují pochyby o jeho vlastním 

literárním talentu a o jeho spontánnosti. 

 

 

9.3  Analýzova Lorenzových žertovných skladeb 

 

V následující podkapitole bude analyzováno několik skladeb Lorenza de‘ Medici. Vzhledem 

k jejich úzké souvislosti s kulturním životem Florencie a s Lorenzovým politickým 

působením se budeme soustředit na karnevalové písně. Nakonec se dostaneme ke skladbě 

Nencia da Barberino, která se svým žertovným vyzněním a lidovým prostředím 

karnevalovým písním podobá, její charakter je však odlišný.  

 

9.3.1 Canti carnascialeschi 

 

Během Quattrocenta se městských slavností účastnily jak vyšší, tak nižší vrstvy 

společnosti. Pořádaly se při různých světských (např. významné návštěvy) či 

náboženských příležitostech. Významné rody je využívaly jako příležitost zviditelnit se a 
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na výzdobě oděvů a různých propriet určených pro slavnostní průvody a závody se proto 

podíleli významní umělci a řemeslníci. 138 

Veřejné oslavy se konaly především v rámci předvelikonočního karnevalu, při příležitosti 

květnových oslav začátku jara, tzv. Calendimaggio, a při oslavách sv. Jana. Jejich původní 

středověká atmosféra byla vykreslena průvody sehrávajícími náboženské a historické 

scény a turnaji, při nichž se na náměstí Santa Croce proháněli na koních jezdci v brnění. 

Postupem času, s upevňováním moci do rukou jednoho pána, tento středověký styl 

připomínající republikánské uspořádání předchozího století, přestal být žádoucí. Nejspíše 

i z tohoto důvodu Lorenzo de‘ Medici zasahuje, sám se podílí na tvorbě určené pro zábavu 

lidu a namísto pořádání rytířských turnajů píše nové a propracovanější karnevalové písně 

s nezávadnou tematikou a lechtivými narážkami. 

Od konce Quattrocenta se pak slavnosti stávaly čím dál okázalejšími, taneční choreografie 

byly stále propracovanější, hudbu skládali přední skladatelé, často se pak oslavy a hostiny 

přesouvaly do paláců a původní folklorní charakter z nich pomalu vyprchával. Po smrti 

Lorenza Medicejského a nástupu Girolama Savonaroly jsou karnevalové zpěvy zcela 

utišeny jakožto nemravné zábavy připomínající pohanskou éru, znovu se objevují 

v následujícím století, avšak ve změněné podobě- stala se z nich zámecká představení bez 

jakýchkoli náznaků původní lidovosti. Po návratu Medicejských do Florencie v roce 1512 

je tak hlavním tématem karnevalových písní oslava medicejského rodu a nejsou již určeny 

pro zábavu celého lidu. Do tohoto období rovněž spadají první větší snahy o souborné 

vydání karnevalových písní. V roce 1559 spisovatel Antonfrancesco Grazzini, řecený 

Lasca,139 vytvořil jejich první komplexnější sbírku. Právě on připisuje velkou inovaci 

tohoto žánru Lorenzovi de‘ Medici. 

 

Karnevalové písně, neboli canti carnascialeschi (archaický toskánský výraz “carnasciale” 

namísto dnešního “carnevale”140), byly veselé veršované skladby určené ke karnevalovým 

                                                           
138 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 227 s. Každodenní život; sv. 32.   
139 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 833 
140 Vocabolario. Treccani – La cultura Italiana [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

http://www.treccani.it/vocabolario/carnasciale/  

 

http://www.treccani.it/vocabolario/carnasciale/
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představením ve Florencii 15. století, kdy pravděpodobně od konce 80. let ulicemi města 

projížděly velké nazdobené vozy, na nichž herci v maskách za doprovodu veselé hudby 

recitovali karnevalové písně, čímž docházelo k propojení poezie, hudby a tance.  

 

Převládajícím motivem těchto skladeb je popis tradičních řemesel či zemědělských 

aktivit. Nacházíme tak protagonisty, kteří jsou ševci, výrobci olivového oleje, pekaři či 

poháněči mul. Za tímto popisem, opírajícím se o nástroje potřebné k dané práci či o její 

výsledné produkty, se však skrývají dosti odvážné erotické motivy. Téměř v každém verši 

tak nacházíme narážky, leckdy velmi dobře schované za dnes těžko rozluštitelnými 

dobovými pořekadly a zvyky, na různé milostné praktiky, či například i na menstruaci, 

která je v Lorenzově taneční písni Tra Empoli e Pontolmo in quelle grotte ukryta pod 

metaforou deště ovlivňujícího autorovo rozhodnutí, kde na cestě přenocuje.141 

 

Existence karnevalových písní je spojována především s postavou Lorenza Medicejského, 

který je však nevynalezl, ale postaral se o jejich inovaci a rozšíření. Jakožto vzdělanec a 

estét totiž chtěl i těmto jednoduchým dvojsmyslným veršům dát elegantnější formu a 

celou florentskou karnevalovou kulturu povznést na vyšší úroveň v souladu s rozkvětem 

quattrocenteskní Florencie. Hravá lidová tvorba se tak dostává do rukou intelektuála. 

Jakkoli se tento druh tvorby může zdát mladicky odvážlivý, Lorenzo Medicejský se mu 

věnoval až v pozdnějším období svého života, nejdříve od 80. let 15. století.  

Dochovalo se i několik karnevalových písní od méně známých autorů, např. Bernardo 

Rucellai, Antonio Alamanni, Guglielmo il Giuggiola či Giovanni Battista dell’Ottonaio142. 

Velké množství děl tohoto žánru pak pochází od neznámých autorů.  

Nejznámější Lorenzovou karnevalovou písní, která se zároveň výrazně odlišuje od těch 

ostatních a tematicky spadá do mytologického proudu jeho tvorby, je Trionfo di Bacco e 

Arianna (známá také jako Canzona di Bacco), napsaná při příležitosti karnevalu v roce 

                                                           
141 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 376 
142 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 102-103, 195-196, 247-248 
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1490.143 Protagonisty jsou bůh vína Bakchus, Ariadna, satyrové a nymfy. Horatiovské 

téma carpe diem, na němž je vybudována celá skladba, je pozitivní pouze na první 

pohled- za autorovým vybízením k užívání si každého dne se skrývá melancholické 

povědomí o tom, že jednou přijde konec. V tomto přístupu se odráží i Ficinovo téměř 

existencialistické učení: 144  

Quant'è bella giovinezza, 

che si fugge tuttavia! 

Chi vuol esser lieto, sia: 

di doman non c'è certezza.145 

[Jak je krásné zlaté mládí / třebas prchá napořád! / Raduj se, kdo chceš být rád / Nevíme, 

kam zítřek pádí!]146 

 

Zbývající Lorenzovy karnevalové písně se otevírají voláním pánů na kolemjdoucí ženy. 

Tito řemeslníci či zemědělci se nejprve představují a posléze pečlivě popisují svá 

povolání. Aby nalákali paní do svého stánku či do své dílničky, případně aby se od nich 

paní nechaly přiučit něčemu, co se jim pak v domácnosti bude hodit, chlubí se pánové 

svými dovednostmi a prohlašují, že lepšího pekaře či ševce široko daleko těžko pohledat. 

Následuje popis potřebných surovin, materiálů, nástrojů a pracovních postupů.  

 

9.3.1.1 Canto dei bericuocolai 

 

Jednou z prvních takových skladeb je Canto dei bericuocolai, tedy píseň o výrobcích 

dvou druhů toskánského medového cukroví bericuocoli a confortini, napsaná mezi roky 

                                                           
143 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 833 
144 Tamtéž, str. 383 
145 BINNI, Walter a SCRIVANO, Ricardo. Storia e antologia della letteratura italiana: ad uso delle Scuole medie 

superiori. Vol. 1, Dalle Origini al Quattrocento. 8. ed. Milano: Principato, 1978, str. 667-668 
146 Překlad úryvků této skladby přejat z: MEDICI, Lorenzo de' a POKORNÝ, Jaroslav, ed. Karneval: výbor z díla. 

Překlad Jaroslav Pokorný. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979, str. 55 
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1475-1478.147 Herci v maskách se obraceli k divačkám stojícím podél ulic či vykukujícím 

z oken a takto jim prozpěvovali: 

 

Bericuocoli, donne, e confortini! 

Se ne volete, i nostri son de‘ fini.148 

[Bericuocoli, paní, a confortini! Jestli na ně máte chuť, ty naše jsou nejlepší.] 

 

Jejich bericuocoli a confortini jsou tak dobré, že by nikdo neměl otálet a nakoupit si jich 

hned co nejvíce, jinak se bude muset spokojit se skromnou večeří. Zde se opět objevuje 

horatiovská připomínka, že je třeba využít příležitosti, než bude pozdě, v našem případě 

jsou to však především ženy, které by si měly užívat nabízených radostí a neodkládat je na 

další dny, v kterých se objeví neodkladné překážky.  

 

Kdo by při sobě neměl dost peněz, může si je půjčit od souseda. Kdo nemá ochotného 

souseda, může se ujmout iniciativy a o peníze zahrát hru alla bassetta, protože prodejci u 

sebe mají příslušné karty: 

 

Non aspettate ch’altri ve li doni: 

Convien giucare, e spender buon quattrini.  

[Nečekejte, až vám je někdo bude chtít dát: / Je třeba si zahrát a peníze utrácet.] 

 

Následný popis průběhu této hry nevynechává jedinou příležitost vytvoření dvojího 

smyslu. Hra alla bassetta totiž spočívá v hádání a hledání správných karet, které se mohou 

vyskytovat nahoře či dole v balíčku karet (“o sotto, o sopra, chiedi”). Kdo vítězí, propadá 

sladké radosti (“chi vince, per dolcezza si gavazza”). Hra je to velmi zábavná a energická, 

má však jedinou chybu - totiž že trvá jen krátkou chvíli (“e solo ha questo mal, ch’ei dura 

poco”). 

                                                           
147 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 833 
148 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883 -- Canto dei bericuocolai, str. 

27 
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9.3.1.2 Canto de’ calzolai  

 

Ve skladbě Canto de‘ calzolai se obuvníci snaží prodat paním své kvalitně provedené 

kožené boty. Jsou natolik pohodlné, že se v nich dá tančit během karnevalu. Skvěle 

padnou a ani při prvním nošení v nich noha nebolí, protože jsou ušité z jemné kůže: 

 

Perché l’usiate questo Carnovale, 

Fatte l’abbiamo, e di cuoio cotale, 

Che v’entreranno e non vi faran male; 

Benché sien strette. È gentile la pelle. 149 

[Abyste je mohly obout na tomto karnevale, / ušili jsme je, a jsou z takové kůže, / že vám 

budou sedět a nic nebude bolet; / i když jsou úzké. Ta kůže jemná je.] 

 

Hlavním cílem obuvníků je uspokojit zákaznice. Proto je nabídka modelů a velikostí bot 

velmi široká: 

 

Noi abbiam forme d’infinite sorte, 

Qual son più lunghe, e quali un po’ più corte. 

[Máme nepřeberné množství tvarů, / některé jsou delší, jiné trochu kratší.] 

 

Quest’altre che son fatte alla franciosa, 

Hanno la punta larga e spaziosa; 

[Tady tyhle jsou udělané po francouzsku, / špici mají širokou a prostornou;] 

 

Boty potřebuje každý a je třeba si je dobře vybrat. Obuvníci proto dále vybízejí ženy, aby 

si nejdříve na omak vyzkoušely, jak je kůže jemná a pružná a poté jim boty v případě 

zájmu budou poskytnuty na zkoušku, aby se paní přesvědčily, že tyto boty odolají i dešti a 

                                                           
149 Všechny úryvky této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione 

di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 33-35 
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blátu. Se zkoušením ochotní ševci rádi pomůžou, protože jejich prací je přece vyhovět 

potřebám zákaznic: 

 

Deh, mettete vi queste un po‘ da voi, 

Ma se volete, v’aiuterem noi; 

[Nu, pěkně si je teď samy nazujte, / Ale jestli chcete, my vám s tím pomůžeme;] 

 

Questo in effetto è il lavorío nostro: 

Fra tutti ci sarà il bisogno vostro, 

E farenvi piacere, o donne belle. 

[Taková je práce naše: / v první řadě potřeby vaše, / a my vás potěšíme, krásné paní] 

 

9.3.1.3 Canzona de’ fornai 

 

Canzona de‘ fornai je píseň mladých pekařů. Jejich cukrářské výrobky berlingozzi, 

zuccherini a caliconcini jsou ty nejlepší, zvenku jsou jemné a mají sladkou náplň. Zato 

jejich slané produkty, bracciatelli a gnocchi, jsou na dotek tvrdé, ale po úpravě změknou. 

Po představení svých produktů pekaři vysvětlují proces vzniku těsta - je potřeba mít 

hodně mouky a s vervou ji prosívat sítem, nevadí, když se u toho jeden zapotí, protože 

čím víc práce si člověk dá s proséváním mouky a hnětením těsta, tím je těsto lepší. Pak 

teprve můžeme přistoupit ke tvarování chleba:  

 

Fatto il pan si vuol porre a lievitare; 

in qualche loco caldo vorria stare; 150 

[Když se udělá chléb, nechá se nakynout, / v nějakém teplém místě měl by spočinout;] 

 

Proces kynutí těsta je popsán následovně:  

 

                                                           
150 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: MEDICI, Lorenzo de'. Opere / a cura di Attilio Simioni. Bari: Laterza & 

Figli, 1939, str. 256-257 
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Sente il pan drento quel calduccio e cresce, 

rigonfia, e l’acqua a poco a poco n’esce; 

[Chléb to teploučko cítí a vyrůstá, / kyne a voda z něj vytéká;] 

 

Na závěr skladby přichází rada, jak si počínat v nenadálé situaci: 

 

Per cuocere un arrosto ed un pastello, 

allato al forno grande è un fornello, 

e tutt’a dua han quasi uno sportello, 

ma non lo sanno usar tutti i fornai. 

[Pro přípravu pečeně i těstíčka, / vedle velké trouby je další troubička, / a obě jedna dvířka 

mají, ale ne všichni pekaři to znají.] 

 

9.3.1.4 Canto de’ cialdonai  

 

Canto de‘ cialdonai je další skladbou o přípravě lahodných pokrmů, tentokrát oplatků. Ve 

své písni zkušení oplatkáři vysvětlují, jak při jejich výrobě správně postupovat, aby se dílo 

vydařilo: 

 

Scaldale bene, e, se sia forma nuova, 

Il fare adagio ed ugner molto giova; 151 

[Pěkně ji rozehřej, a jestli je to forma nová, / dělat pomalu a dobře ji vymastit se vyplatí;] 

 

Jedná-li se však o formu, která byla použita vícekrát, práce je o poznání snazší. Poté je 

třeba společnými silami formu s těstem na oplatky dát opatrně do trouby a začít je péct: 

 

Donne, tenete voi e noi mettiano, 

Se noi mettessin troppo forte o piano, 

                                                           
151 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 38-40 
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Pigliate voi il romaiuolo in mano: 

Poi fate voi, purché li facciam buoni. 

[Paní, vy držte a my je tam dáme, / kdyby to bylo moc rychle nebo pomalu, / vezměte do 

ruky naběračku, / a dávejte je tam samy, hlavně ať jsou dobré.] 

 

9.3.1.5 Canto di facitori d’olio  

 

Skladba Canto di facitori d’olio je konečně ukázkou využití zemědělských aktivit. 

Výrobci olivového oleje v úvodu písně představují svoji činnost a poukazují opět na svoje 

vynikající schopnosti v této oblasti: 

 

Donne, noi siam dell’olio facitori, 

Né mai versianne una gocciola fuori. 152 

[Paní, my jsme výrobci oleje, / ani kapku nikdy neukápneme.] 

 

Následně pánové ženy vybízejí, že kdyby měly dostatek oliv, měly by se s jejich 

zpracováním obrátit právě na ně:  

 

Se voi aveste, donne, a macinare 

Ulive in quantità per olio fare, 

Siate contente volerci provare, 

Che siam degli altri mastri assai migliori. 

[Kdybyste, paní, měly k rozemletí, / dostatek oliv na výrobu oleje, / račte to zkusit s námi, 

/my jsme v tomhle ze všech nejlepší.] 

 

Ve verši „a far dell’olio la pregna é nimica / facci gran danno e dacci assai fatica“ (11-

12) nacházíme poměrně jasné varování před nechtěným otěhotněním. Adjektivum pregna 

se dnes používá pouze pro označení březích samic, dříve však bylo běžné i v případě 

                                                           
152 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 36-37 
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těhotných žen. Jeho přeneseným významem je „plný, nasycený, napuštěný“.153 

V souvislosti s pěstováním a zpracováním oliv se tato jazyková hříčka nejspíše měla 

vztahovat k faktu, že olivovníky potřebují suchou a chudou půdu.154 

 

9.3.1.6 Canto delle foresi narcetri 

 

V několika písních hrají hlavní roli ženy. V Canto delle foresi narcetri si šest žen 

z vesnice Narcetri stěžuje, že se jim během florentského karnevalu kamsi ztratili všichni 

jejich manželé:  

 

Lasse! In questo Carnovale 

Noi abbiam, donne, smarriti 

Tutti a sei nostri mariti; 

E senz’essi stiam pur male. 155 

[My ubohé! Na tomto karnevale / ztratily jsme, ženy milé / všechny naše manžele / a bez 

nich nám dobře není.] 

 

Ženy z Narcetri dále vysvětlují Florenťankám, že se u nich doma živí sběrem ovoce a 

zeleniny. Pokud budou Florenťanky tak laskavé, že tomuto umění manžele z Narcetri 

naučí, jejich manželky tyto sesbírané plody Florenťankám darují. Následuje popis plodů 

pěstovaných doma v Narcetri. Nemohou mezi chybět nimi velké chutné okurky či 

melouny a dýně, jejichž semínka si ženy schovavají, aby je později mohly zasadit a mít 

nové plody: 

 

Citriuoli abbiamo e grossi, 

Di fuor pur ronchiosi e strani; 

                                                           
153 Vocabolario. Treccani – La cultura Italiana [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

http://www.treccani.it/vocabolario/pregno/  
154 Čech, Jan. Pěstujeme olivy. Dům&zahrada [online]. 2016,  roč. 21, č. 10 [cit. 2017- 06-26]. ISSN 1805-9465. 

Dostupné z: http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/23754-pestujeme-olivy 
155 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 26-27 

http://www.treccani.it/vocabolario/pregno/
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/23754-pestujeme-olivy
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[Máme velké okurky / zvenku jsou hrbolaté a zvláštní] 

 

Ei si piglian con due mani, 

Di fuor leva un po‘ la buccia, 

Apri ben la bocca e succia; 

Chi s’avvezza, e’ non fan male. 

[Berou se oběma rukama / odstraň trochu slupku / otevři pusu a dej se do ní / leckdo tomu 

přivykne, nic zlého na tom není.] 

 

Podle žen z Narcetri se tyto plody obvykle jedí po večeři, což je škoda, protože s již 

plným žaludkem je pak těžké je strávit, možná je lepší dát si je před večeří, ale záleží 

samozřejmě na preferenci každého člověka.  

 

V závěru opakují nabídku, že tyto plody darují Florenťankám, ony samy jsou přece ještě 

mladé a zvládnou si obstarat další: 

 

Troverem’ qualch’ altro modo, 

Che ’l poder non resti sodo. 

[Najdeme si jiný způsob / jak statek obhospodařovat.] 

 

9.3.1.7 Canto delle fanciulle e delle cicale  

 

Po desetileté pauze následující po zabití Lorenzova mladšího bratra Giuliana ve spiknutí 

Pazziů se v roce 1488 do Florencie navrátily veřejné oslavy, první vhodnou příležitostí se 

stal příjezd Lorenzovy dcery Maddaleny a jejího manžela Franceschetta Cyba do 

Florencie.156 Lorenzo pro oslavy uspořádané pro přivítání této návštěvy skládá píseň se 

společenským tématem nazvanou Canto delle fanciulle e delle cicale, jejímiž 

protagonistkami jsou dívky, které se chtějí jít pobavit na karneval: 

                                                           
156 BIZZARI, Edoardo. Il magnifico Lorenzo. Verona: Mondadori, 1950. 
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Donne, siam, come vedete, 

Fanciullette vaghe e liete. 157 

[Radostné nás vidíte / hezké holky rozvité.]158  

 

Musejí se potýkat se zlými jazyky, zastoupenými pro účely této básně nepříjemně 

hlasitými cikádami: 

 

Noi siam pure sventurate! 

Le cicale in preda ci hanno; 

Che non cantan sol la state, 

Anzi duran tutto l’anno: 

A color che peggio fanno, 

Sempre dir peggio udirete. 

[Cikádám jsme dané v plen, / chudinky my, nenávratně: / Necvrkají v létě jen, / celý rok 

jsou stejně zdatné. / Od nás k těm, co činí špatně, / špatnou řeč vždy slyšíte!] 

 

Cikády odpovídají, že taková je již jejich povaha. Nic si však nevymýšlejí, jen si klepou. 

Za své skutky jsou si dívky zodpovědné samy a měly by o nich více přemýšlet, nebo se 

chovat obezřetněji a vyhnout se tak pomluvám: 

 

Quel ch’è la natura nostra, 

Donne belle, facciam noi; 

Ma spess’è la colpa vostra, 

Quando lo ridite voi: 

                                                           
157 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 18-19 
158 Překlad úryvků této skladby přejat z: MEDICI, Lorenzo de' a POKORNÝ, Jaroslav, ed. Karneval: výbor z díla. 

Překlad Jaroslav Pokorný. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979, str. 68-70  
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Vuolsi far le cose, e poi  

Saperle tener secrete. 

[Je to naše založení, / jak si vedem, krásné dámy. / Naše vina snad to není, / hřích nosíte 

na trh samy. / Chcete mít, co zástěrkami, / jak to jde, pak tajíte.] 

 

Dívky cikádám připomínají, že jsou mladé a krásné a dokud mohou, chtějí se pobavit. Zlé 

jazyky jsou závistivé, a sebevědomé dívky si jimi nenechají zkazit náladu:  

 

Or che val nostra bellezza? 

Se si perde, poco vale. 

Viva Amore e gentilezza! 

Muoia invidia e le Cicale! 

Dica pur, chi vuol dir male, 

Noi faremo e voi direte. 

[Nač nám krása v světě je? / Pro řeči vděk promarnit si? / Láska, dvornost – ať žije! / Ať 

si pojdou závistníci. / My, ať klidně klepou všici, / děláme – vy mluvíte.]  

 

9.3.1.8 Canto di mogli giovani e di mariti vecchi 

 

Píseň, jejíž obsah se rovněž vymyká často používaným řemeslným či zemědělským 

aktivitám, aby se věnovala velkému společenskému tématu, je Canto di mogli giovani e di 

mariti vecchi, nacházíme v ní totiž v literatuře oblíbené téma hašteření mezi muži ženami, 

v tomto případě z důvodu vysokého věkového rozdílu (tradičně starší manželé a mladší 

manželky) a z něj plynoucích odlišných představ o milostném životě a trávení volného 

času. Účast na ději je díky tomu rovnoměrně rozvržena mezi muže a ženy.  

 

Děj začíná, když manželé objevují, že jejich mladé manželky se byly pobavit za jejich 

zády. Jsou přesvědčení o tom, že se jejich manželky nechaly ovlivnit jinými nestoudnými 

ženami, to však nic nemění na jejich hněvu: 
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Deh! vogliateci un po’ dire 

Qual cagion vi fe’ partire? 

Chi fu quella tanto ardita, 

Che commesse questo errore 

D’aver fatto tal partita, 

Che v’ha tolto il vostro onore? 

D’aver preso altro amadore 

Vi farem tutte pentire. 159 

[Nechcete nám říci hnedky, / co vás hnalo na záletky? / Které ženské nestydaté / vás tak 

nectně / pobláznily / do zábav, že – teď to máte – čest jste v chvíli zahodily? / Hodil se 

vám jiný milý? / Spláčete nám nad výsledky!]160 

 

Manželky však bez obav a bez zábran prohlašují, že v těchto věkově nevyrovnaných 

vztazích nejsou a nemůžou být spokojené, proto šly hledat to, co potřebují, někam jinam: 

 

Deh, andate col malanno, 

Vecchi pazzi rimbambiti! 

Non ci date più affanno! 

Contentiam nostri appetiti. 

Questi giovani puliti 

Ci danno altro che vestire. 

[Hrom vás zab, už odtáhněte, / dědci, celí zdětinštělí! / Přestaňte nás trápit, jděte! / 

Chceme mít, co bychom chtěly. / Nám dají ti mladí, skvělí, / víc než šatky nebo tretky.] 

 

Manželé jsou sice rozzlobení a pravděpodobně zostuzení před všudypřítomnými zlými 

jazyky, ale snad proto, že si uvědomují své nedostatky, manželky pouze varují, aby se to 

                                                           
159 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con 

prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 30-31 
160 Překlad úryvků této skladby přejat z: MEDICI, Lorenzo de' a POKORNÝ, Jaroslav, ed. Karneval: výbor z díla. 

Překlad Jaroslav Pokorný. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979, str. 75-78 
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vícekrát neopakovalo, a zvou je zpátky domů, kde se o ně budou starat tak, že si už 

manželky nevzpomenou na zálety: 

 

Deh! tornate a casa nostra, 

E lasciate ogni amadore! 

Non ci fate far più mostra 

Di cotanto disonore: 

E terrenvi con amore 

E farenvi ben servire. 

[Milencům se vyhýbejte, / vraťte se k nám do domova; / Před pobavmi nám nedělejte / 

takovouhle hanbu znova! / V lásce vás pak budem chovat – / všecko k vašim službám 

hnedky!] 

 

Ženám však již došla trpělivost a připomínají manželům, že to, co ony chtějí, od nich 

stejně nedostanou: 

 

Tanto aveste voi mai fiato 

Quant’ognuna tornar vuole! 

Non sarebbe lavorato 

Il poder d’este figliole. 

[Na to máte krátký dech, / abychom se my k vám hnaly, / Dřív by na nás narost mech, / 

než byste nás obdělali!] 

 

Závěrem pak tyto zkušené ženy varují mladé dívky, aby se snažily odolat tlaku rodiny a 

nepřistupovaly k domluveným sňatkům se staršími muži, protože jim to zkazí celý život: 

 

A nessun di questi vecchi 

Non vi lasciate sposare! 

Si vorre’ prima affogare 

Che volerlo consentire. 
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[K sňatku s někým z těchhle dát / někdy souhlas? Ani zdání! / Utopte se bez váhání, / než 

byste si vzaly dědky!] 

 

 

9.3.2 Nencia da Barberino 

 

Snad nejznámější Lorenzova skladba komického lidového typu Nencia da Barberino je 

napsaná v oktávách pravděpodobně mezi roky 1473 a 1476, tedy v ranějším období jeho 

literární aktivity.161 Lidové prostředí a komické vyznění se zde smísí s pozorností a 

pečlivostí při výstavbě verše, i použitý jazyk se na první pohled zdá jednoduchý a prostý, 

ve skutečnosti je však propracovaný a autor jím napodobuje přímočarost a barvitost 

vyjadřování nevzdělaných toskánských vesničanů.162 Jedná se možná o nejzdařilejší 

Lorenzův poetický počin, někteří literární historikové však Lorenzovo autorství, které mu 

bylo přisouzeno v 16. stl., zpochybňují.163  

Reakcí na Lorenzovu Nenciu, v podstatě parodií na parodii, je skladba Luigiho Pulciho 

nazvaná Beca da Dicomano.164 

Protagonistou básně je pastýř Vallera zamilovaný do vesnické dívky, již poznáváme pod 

zdrobnělinou Nencia. Nencia žije ve vesnici Barberino (dnešní Barberino di  Mugello- 

obec, ve které se nachází Medicejská vila Cafaggiolo165). Komičnost děje je založena na 

parodizaci dvorské a pastýřské milostné lyriky, jejíž schémata byla přejímána až příliš 

často a ne vždy vydařeně. Autor zde tedy přístup a schéma tradiční milostné lyriky 

aplikuje na prostředí a postavy, které jsou pro tento druh tvorby neobvyklé. Negramotný 

pastýř zde namísto jemné urozené dámy opěvuje prostou kyprou vesničanku Nenciu a 

                                                           
161 MEDICI, Lorenzo de'. Tutte le opere. scritti giocosi / a cura di Gigi Cavalli. Milano: Rizzoli, 1958, str. 12 
162 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996, str. 325 
163 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 212 
164 BATTAGLIA, Salvatore. La letteratura italiana. Medioevo e Umanesimo. Firenze: Sansoni; Milano: Accademia, 

1971. str. 383 
165 Barberino di Mugello. Mugellotoscana.it [online]. ©2010 [cit. 2017-03-28]. Dostupné z:  

http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-comuni-del-territorio/barberino-di-mugello.html 

http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-comuni-del-territorio/barberino-di-mugello.html
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snaží se svým monologem získat její přízeň. Zvolený jazyk svojí expresivitou odpovídá 

danému prostředí a protagonistům.  

Cílem děl zobrazujících v žertovném až posměšném duchu život vesničanů (toto téma 

bylo oblíbené i jinými autory a verše psané v tomto stylu byly nazývány satira del villano, 

rime villanesche, či podle Lorenzovy skladby testi nenciali166) je tedy spíše než 

zesměšňování prostých lidí ironizace a parodizace leckdy bezhlavě přejímaných 

dantovských a petrarkovských vzorů.  

Ostatně Lorenzovy sympatie k prostému lidu a zájem o jeho způsob života dokládá 

například sonet Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori ze sbírky Canzoniere, kde se 

autor svěřuje, že se jeho myšlenky od okázalosti dvora a politických povinností utíkají ke 

klidné přírodě.167 

 

Hned v prvním verši autor pro Nenciu používá slovo „dama“, které v kontextu celé 

skladby vyznívá nepatřičně, tedy komicky: 

 

Ardo d’amore, e conviemme cantare 

per una dama che me strugge el cuore; 168 

[Hořím láskou, a musím zpívat / pro paní, která mé srdce trýzní] 

 

Zamilovaný Vallera ve svém monologu říká, že jeho Nencia je pro něj nejkrásnější dívka 

na světě, protože už procestoval hodně toskánských měst, městeček a hradů, a žádnou 

hezčí dívku v nich nenalezl: 

 

I‘ sono stato in città e ‘n castella, 

e mai ne vidi ignuna tanto bella. 

                                                           
166 MALATO, Enrico, ed. Storia della letteratura italiana. Volume 3, Il Quattrocento. Roma: Salerno, 1996. str. 370-

371, 838-839 
167 FLORA, Francesco. Storia della letteratura italiana. vol. 1, Dal medioevo alla fine del Quattrocento. 1a editione. 

Milano: A. Mondadori, 1940, str. 439 
168 Všechny úryvky z této skladby přejaty z: SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle 

origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: Editori Riuniti, 1962, str. 212-213 
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[Měst a hradů jsem už prošel, / a takovou krásku jsem jinde neviděl] 

V Nencině vesnici mají i ten nejlepší trh, což Vallera dokládá obsáhlým výčtem malých 

toskánských trhů, které se tomu v Barberinu nemůžou rovnat:  

I’ sono stato a Empoli al mercato, 

a Prato, a Monticegli, a San Casciano, 

a Colle, a Poggibonsi, e San Donato, 

a Grieve e quinamonte a Decomano; 

Fegghine e Castelfranco ho ricercato, 

San Piero, el Borgo e Mangone e Gagliano: 

più bel mercato ch’ento ’l mondo sia 

è Barberin, dov’è la Nencia mia. 

[Byl jsem na trhu v Empoli, / v Pratu, v Monticelli, v San Cascianu, / v Colle, 

v Poggibonsi a San Donatu, / v Greve i tam nahoře v Dicomanu, / hledal jsem i ve Figline 

a Castelfrancu, 

San Pieru, Borgu, v Mangoně a v Gallianu: / nejkrásnější trh na celém světě / mají 

v Barberinu, tam, kde, je má Nencia]169 

 

Při popisování Nenciny krásy Vallera nachází mnoho konkrétních a velmi realistických 

přirovnání hodných života na vsi a na poli - Nencia je například krásnější než zralé víno, 

má malý nosík s drobnými nosními dírkami, které vypadají jako proděravěné nebozízkem. 

Je mrštná, a když tancuje, skáče jako kozička a otáčí se jako mlýnské kolo. Má zuby 

bělejší než kůň a pleť bílou a jemnou jako sádlo:170  

Entro quel mezzo è ’l naso tanto bello, 

che par proprio bucato col succhiello. 

                                                           
169 V překladu se snažíme o používání správných současných názvů (tedy např. namísto Monticegli používáme 

Monticelli), je-li to vzhledem ke vztahu délka názvu-délka verše vhodné (např. Colle vs. Colle di Val d’Elsa). 
170 SALINARI, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana. T. 1, Dalle origini al Quattrocento. 1. ed. Roma: 

Editori Riuniti, 1962, str. 214 
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[Mezi nimi takový pěkný nosík má, / jak proděravěný nebozízkem vypadá.] 

  

Le labbra rosse paion de corallo: 

ed havvi drento duo filar de denti, 

che son più bianchi che que’ del cavallo; 

da ogni lato ve n’ ha più de venti. 

[Jeji rudé rty vypadají jako korály: / a má mezi nimi dvě řady zubů, / kteté jsou bělejší než 

ty koňské; / z každé strany jich má víc než dvacet] 

 

Vallerovo tělo i mysl natolik přemoženy láskou, že již není schopen věnovat se 

každodenním činnostem: 

 

La m’ha sí concio e ‘n modo governato, 

ch’i’ piú non posso maneggiar marrone, 

e hamme drento sí ravvilupato, 

ch’i’ non ho forza de ‘nghiottir boccone. 

[Ona mě tak zřídila a ovládla, / že už ani motyku v ruce neudržím, / a tak se mi z ní svírá 

žaludek, / že už ani sousto nesním.] 

   

 

9.4 Lorenzovo dílo ve stínu karnevalových radovánek 

 

Ve své době měly Lorenzovy karnevalové (canti carnascialeschi) a taneční písně (canzoni a 

ballo) mezi lidmi ve Florencii obrovský úspěch.171 Taneční písně byly krátké lidové skladby, 

které kolovaly mezi lidmi a prozpěvovaly se například při příjezdu účastníků turnaje. Do 

popředí se však postupně více dostávaly canti carnascialeschi, které byly propracovanější 

                                                           
171 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883.  
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z poetické i z hudební stránky.172 Tato tvorba znamenala jednu velkou oslavu mládí, krásy a 

radosti ze života. 

 

Karnevalové průvody organizoval již Piero de‘ Medici, který se od mládí „věnoval přípravě 

karnevalových maškarád, za což mu byli mladí šlechtici z města velmi vděční, protože jim tak 

dodal spoustu vynálezů, novinek i pěkných ozdob pro jejich zábavy a kratochvíle.“173 

 

Při karnevalech se odehrávaly velké oslavy. Alegorické vozy s historickou nebo 

mytologickou tematikou projížděly ulicemi města, mnohé představovaly různá řemesla a 

povolání, většinou zobrazená pomocí jednoduchých dvojsmyslů. Hlavními recipienty 

veškerých florentských oslav a literárně-hudební tvorby s nimi spojené byl lid. Florentský 

karneval byl okázalou podívanou, která diváky nemohla nepobavit a neokouzlit. Jednalo se o 

veselí plné hojnosti, narážek, alegorií, barev, masek, symbolů a náznaků.174 Na těchto akcích 

bývaly vystrojeny bohaté hostiny, probíhaly turnaje, soutěže, přehlídky a představení a lidé 

se bujaře veselili. Karnevalové oslavy byly nejoblíbenější zábavou ve městě a zprávy o nich 

kolovaly daleko od Florencie. Těchto radovánek se Lorenzo sám účastnil a veselil se spolu s 

řadovými obyvateli města, ačkoli za to byl některými vysokými představiteli města 

napomínán.  

 

Lorenzovy karnevalové písně tedy byly vytvářeny při příležitosti karnevalů, které sám 

pořádal ve Florencii. Objevuje se proto častá kritika provázející interpretaci těchto skladeb. 

Toto negativní hodnocení z Lorenzova politického postavení. Jeho vláda bývala mnohdy 

definována jako zkorumpovaná a nezodpovědná a jeho karnevalové písně pak měly být 

pouhým nástrojem k šálení lidu - pořádáním okázalých karnevalových slavností a psaním 

zábavných děl měl sledovat svůj ryze pragmatický cíl – zajistit si přízeň občanů Florencie a 

od mnohých reforem, neomylně vedoucích k upevnění a postupnému rozšiřování jeho moci, 

obrátit jejich pozornost k nekonečným hostinám, přehlídkám a oslavám. Tento výklad se 

traduje již od dob Lorenzovy vlády a dokonale ho shrnuje vyjádření Girolama Savonaroly, 

                                                           
172 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 227 s. Každodenní život; sv. 32. 
173 Tamtéž, str. 193 
174 Tamtéž. 



 

 

74 

 

jednoho z největších odpůrců Lorenzovy osobnosti i politiky: „Molte volte il tiranno… 

occupa il popolo in spettacoli e feste, acciocché pensi a sé e non a lui; acciocché siano 

inesperti ed imprudenti nel governo della città, e che lui solo rimanga governatore e paia 

più prudente di tutti.”175 

 

Lorenzova výrazná osobnost přitahovala pozornost i v nadcházejících staletích, například 

v 19. století významný italský básník Giosué Carducci podobný negativní přístup 

k Lorenzovým literárním aktivitám formuloval tak, že Lorenzo svými karnevalovými a 

tanečními písněmi přiživoval chlípnosti lidu a opíjel ho bezstarostnou radostí.176  

 

Je dost pravděpodobné, že Lorenzovy úmysly nebyly vždy pouze čistě poetické (vždyť byl 

politikem a výborným stratégem), avšak je zřejmé, že vývoj a osud Florencie nelze 

připisovat na vrub několika veršům, navíc velmi zdařilým, neotřelým a zábavným. 

 

Sklízel tedy kritiku za to, že se Florenťany snaží podvést a ošálit, jiní mu naopak vyčítali, že 

se jakožto vysoce postavený muž, reprezentující Florencii, mísí s obyčejnými lidmi a snižuje 

tím hodnost svého původu a úřadu. 

 

Po Lorenzově smrti přichází pro karnevalové zpěvy a pro celou Florencii tristní období. Rod 

Medicejských byl vyhnán, po jejich návratu se do Florencie vrací i karnevaly, avšak 

společnost se mezitím změnila, karneval a karnevalová tvorba se staly zábavou šlechticů a 

předmětem vyšší literatury, a vytratila se z nich proto jejich původní lidovost, zábavnost a 

hravost.177 

 

                                                           
175 MEDICI, Lorenzo de'. Canti carnascialeschi e di altri poeti dei secoli XV e XVI. Milano: Istituto editoriale, [s.d.], 

str. 11 -- Vlastní překlad: „Mnohdy tyran… baví lid představeními a oslavami, aby lid myslel sám na sebe, ne na 

tyrana; aby lid nic nepoznal a nic si nevšímal jeho vlády, aby on sám zůstal vládcem a vypadal uvážlivěji než 

ostatní.“ 
176 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883, str. 12 
177 Aa. vv. Canti carnascialeschi: trionfi, carri e mascherate / con prefazione di Olindo Guerrini; secondo l'edizione 

del Bracci. Milano: Sonzogno, 1883. 
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10. Závěr 
 

 

Lorenzo de‘ Medici vstoupil do všeobecné známosti jako vládce Florencie a mecenáš umění. 

Jeho osobnost byla vždy jedním z nejlákavějších a jedním z nejčastěji probíraných historicko-

kulturních témat z italského prostředí.  

 

Je samozřejmě pravdou, že byl schopným politikem a milovníkem umění, nicméně jeho další 

aktivita - literární tvorba - zůstává obvykle bohužel poněkud stranou, a to přesto, že to byla 

právě literatura, jíž se věnoval s největším nadšením. 

 

Toto nadšení a ten fakt, že literatura pro něj byla zábavou, zpestřením života a útěkem před 

politickými povinnostmi se projevuje tak, že jeho tvorba je velmi zajímavá, hravá a 

rozmanitá. Lorenzo se nechal inspirovat obrovským množstvím vzorů, chtěl vyzkoušet 

mnoho stylů a žánrů, nechtěl se uzavřít do jednoho schématu. Psal skladby nežné a milostné, 

žertovné a odvážně dvojsmyslné, ale i skladby náboženské a s morálním poselstvím. Byl 

humanistou oddaně studujícím Platona, ale zároveň měl blízko k tvorbě toskánských básníků 

Trecenta a v souvislosti s tím se významně zasadil o znovupřijetí toskánského volgare, tedy 

předchůdce dnešní italštiny, které první humanisté zavrhli jako středověké a obhroublé.  

 

Tuto mnohotvárnost a všestrannost můžeme obdivovat, nebo ji můžeme považovat na 

nedostatek vlastních tvůrčích schopností a snahu napodobovat „opravdové“ básníky. Právě 

z toho pramení negativní hodnocení Lorenzovy tvorby, umocněné tím, že Lorenzo byl de 

facto vládcem Florencie, která po dlohou dobu oficiálně zůstávala republikou, ale ve 

skutečnosti se čím dál více moci soustředilo v rukou Lorenzových. Jeho vláda byla zpočátku 

založena především na přirozené autoritě dané jeho významným rodem a na přízni občanů, 

kterou si samozřejmě musel nějak budovat.  
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V oblasti umění pak nebyl „pouhým“ mecenášem, tedy v podstatě sponzorem, kterých v jeho 

době bylo opravdu mnoho a zdaleka ne všem leželo umění a jeho tvůrci na srdci. Lorenzova 

podpora umění a umělců nabyla, můžeme-li to tak říct, nevídaných rozměrů, vzhledem 

k tomu, že se neomezoval na finanční dary, ale umělce nechal vychovávat a vzdělávat při 

svém dvoře (později založil uměleckou akademii), přátelil se s nimi, osobně se jim věnoval a 

na jejich vlastní žádost s nimi konzultoval jejich díla, bránil je před perzekucemi ze strany 

církve a v neposlední řadě se staral o to, aby italské umění bylo vyváženo i do zahraničí.  

 

Lorenzo de‘ Medici je bezesporu jednou z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších osobností 

italské kultury, jíž významně přispěl v politické, jazykové, umělecké i literární oblasti. 

Můžeme si tedy snad dovolit tvrdit, že byl právem již za svého života označován přízviskem 

Il Magnifico – tedy Velkolepý či v zažité české verzi Nádherný. 
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11. Résumé 
 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl představit osobnost a komickou tvorbu jednoho z 

nejzajímavějších mužů Quattrocenta - Lorenza de’ Medici, který se do historie zapsal jako 

rozumný státník, velký milovník umění a originální literát.  

 

První část práce se zabývá Lorenzovým životem a rodem, a následně jejich krátkým 

zasazením do historicko-kulturních souvislostí florentského Quattrocenta.  

Lorenzo vyrůstal ve významné florentské rodině, jejíž členové měli blízko k humanismu a k 

umění. Již od raných dětských let se mu tedy dostávalo vynikajícího vzdělání od největších 

osobností Quattrocenta a byl ve styku s umělci a intelektuály, kteří se pravidelně scházeli v 

jeho domě. Byl hlavním členem uskupení mladých florentských mužů a žen nazvaném 

brigata medicea, v rámci něhož se skládaly a recitovaly básně, organizovaly se výlety do 

přírody, soutěže a lovy. Zároveň byl veden ke svému budoucímu úkolu vést Florencii, k 

čemuž rovněž brzo začal vykazovat talent. Do čela rodu a města se dostal v pouhých dvaceti 

letech po smrti otce Piera a postupně si prostřednictvím mnohých reforem získával větší a 

větší pravomoci.  

V roce 1478 dochází ke spiknutí Pazziů, jehož aktéři chtěli zabít Lorenza a svrhnout 

Medicejské. Lorenzovi se daří uprchnout, je však zabit jeho mladší bratr Giuliano, i proto 

jsou viníci exemplárně potrestáni a lid se okamžitě staví na stranu Medicejských, jejichž moc 

tedy není svržena, jak bylo plánováno, ale naopak posílena a potvrzena přízní občanů 

Florencie.  

Lorenzo de‘ Medici se tak stává de facto pánem florentské signorie. Pomocí jemné 

diplomacie se snažil udržovat křehký mír mezi jednotlivými italskými státy.  Za Lorenzovy 

vlády jsou velmi štědře (mnohem více než za Cosima a Piera) podporováni umělci a 

intelektuálové, čímž se z Florencie opět stává hlavní středisko umění a kultury. Působí zde 

mnoho významných a zajímavých osobností, některým z nichž je v diplomové práci také 
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věnována pozornost (humanisté a filozofové Marsilio Ficino a Giovanni Pico della 

Mirandola, kontroverzní dominikánský kazatel Savonarola). 

 

Vzhledem k jeho důležitosti pro rozvoj kultury a vzdělanosti pojednává samostatná kapitola o 

humanismu. Tento myšlenkový směr se programově odvrací od středověkého dogmatismu a 

schematismu a chce se navrátit k antické racionalitě. Člověk již není bezbrannou loutkou 

v rukou obávaného Boha, ale uvědomuje si svoji vlastní důležitost a důstojnost. Touha po 

vědění a zdokonalování sebe sama není hříšná, ale je přímo božská, protože rozumové 

schopnosti byly člověku dány Bohem. Z toho vyplývá, že humanisté nepopírali Boha, pouze 

se snažili o reformu postoje ke vztahu Boha a člověka, čímž se znelíbili katolické církvi.  

 

V souvislosti se zavržením všeho středověkého je však v první polovině Quattrocenta 

odsunuto i volgare, považované ranými nadšenými humanisty za připomínku temného 

středověku. Veškerá hodnotná literární tvorba je psána v latině, o jejíž podobě se vedou 

leckdy i poněkud vyhrocené diskuze. Až ve druhé polovině Quattrocenta je volgare 

rehabilitováno a upravováno, na čemž má velkou zásluhu právě Lorenzo de‘ Medici a dále 

například Leon Battista Alberti – humanista, muž mnoha talentů, který také patřil mezi 

intelektuály blízké Medicejským. Z Lorenzova okruhu umělců se pak blíže věnujeme Angelu 

Polizianovi a Luigimu Pulcimu – jejich styl byl velmi odlišný, každý z nich tak Lorenzovi 

dodal jiný druh inspirace.  

 

V období humanismu jsou studování antičtí myslitelé, dochází k objevování mnohých 

antických rukopisů a k jejich překladům z řečtiny do latiny. Nejuznávanějším filozofem je 

Platón, v roce 1462 dokonce Marsilio Ficino zakládá novoplatonskou akademii.  

 

Ve druhé části práce se dostáváme k literární tvorbě Lorenza de’ Medici, která měla mnoho 

podob a mnoho zdrojů inspirace. Lorenzo byl schopný vstřebávat tak velké množství vzorů 

proto, že literární tvorba pro něj byla zábavou a příjemným únikem od politických povinností, 

neživil se jí a neztotožňoval se s ní. Mezi jeho verši najdeme jedny petrarkovské a 
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stilnovistické, druhé žertovné, hravé a erotické, stejně tak však i verše moralizující a 

náboženské.  

 

V této práci se zabýváme především komickou tvorbou, pro niž Lorenzo získal inspiraci od 

Luigiho Pulciho, který nebyl nijak osloven humanismem a přímo navázal na tradici 

toskánského komicko-realistického proudu. Po krátkém úvodu do Lorenzovy tvorby se tedy 

dostáváme k jeho karnevalovým písním, které jsou nejprve obecně charakterizovány jako 

skladby určené pro recitování za hudebního doprovodu během karnevalových slavností. 

Většina těchto skladeb je vybudována na popisu nějaké řemeslné či zemědělské aktivity, za 

níž se skrývá erotický motiv. Poté je pro rozbor a překlad vybráno několik těchto písní, 

například Canto de‘ calzolai, Canto de‘ cialdonai, či Canto delle foresi narcetri. Následně je 

popsána a rozebrána i skladba Nencia da Barberino, která je jedním z nejznámějších a 

nejzdařilejších Lorenzových děl a její komičnost spočívá v aplikování stilnovistických 

lyrických schémat na vyjadřování prostého nevzdělaného vesničana. V závěru práce je pak 

stručně pojednáno o kritice Lorenzovy tvorby jakožto nástroje jeho moci.  
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12. Riassunto  
 

 

La presente tesi si pone l’obiettivo di presentare il personaggio e le opere comiche di uno 

degli uomini più notevoli del Quattrocento - Lorenzo de’ Medici, conosciuto come saggio 

governatore, grande amante dell’arte e interessante letterato.   

 

La prima parte della tesi tratta la vita, l’educazione e la famiglia di Lorenzo e 

successivamente le inserisce nel contesto storico e culturale della Firenze del Quattrocento.  

Lorenzo è cresciuto in un’importante famiglia fiorentina, i cui membri erano intenditori e 

cultori dell’umanesimo e dell’arte. Vari personaggi illustri del Quattrocento impartivano 

lezioni a Lorenzo, il quale perciò fin dalla sua infanzia era in contatto con artisti e intellettuali 

che si riunivano nel suo palazzo. Era il membro principale della brigata medicea, gruppo di 

giovani donne e uomini, che componevano e recitavano sonetti amorosi, organizzavano gite, 

gare, competizioni e cacce. Nel contempo, però, gli viene insegnata anche l’arte di governare, 

e Lorenzo non tarda a dimostrarsi abile a svolgere tale compito. A soli vent’anni, dopo la 

morte del padre Piero, inizia a guidare Firenze e, pian piano, attraverso numerose riforme, 

concentra nelle sue mani sempre più potere.  

 

Nel 1478 si svolge la famigerata congiura de’ Pazzi, i cui partecipanti avevano intenzione di 

uccidere Lorenzo e rovesciare il regime mediceo. Lorenzo è riuscito a fuggire, mentre il suo 

fratello Giuliano è stato assassinato. Anche per questo motivo i congiurati sono stati 

esemplarmente puniti e il popolo si è subito schierato dalla parte dei Medici. Pertanto il loro 

potere non è stato rovesciato, come pianificato, bensì rafforzato e confermato dagli stessi 

cittadini fiorentini.  

Lorenzo de‘ Medici diventa di fatto signore di Firenze. Mediante abili passi diplomatici cerca 

di mantenere la pace tra i singoli stati italiani.  Durante il suo dominio, Lorenzo contribuisce 

generosamente (molto di più rispetto a Cosime e Piero) alle attività degli artisti e intellettuali, 

facendo sì che Firenze diventi di nuovo il centro dell’arte e della cultura, dove erano presenti 
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molti studiosi importanti e interessanti, alcuni dei quali sono menzionati nella presente tesi 

(umanisti e filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, controverso predicatore 

domenicano Savonarola). 

 

Vista la sua importanza per lo sviluppo della cultura e dell’erudizione, un capitolo separato è 

dedicato all’umanesimo. Questo movimento culturale respinge il dogmatismo e schematismo 

medievale per ritornare al razionalismo dell’antichità. L’uomo non è più una marionetta 

vulnerabile nelle mani del Dio temuto, ma si rende conto della sua importanza e dignità. Il 

desiderio di studiare e migliorare se stessi non è peccaminoso, anzi, è divino, perché la 

capacita di ragionare ci è stata donata da Dio. Pertanto, risulta chiaro che gli umanisti non 

negavano l’esistenza di Dio, cercavano soltanto di cambiare il modo di vedere il rapporto tra 

Dio e l’uomo, diventando scomodi per la chiesa cattolica.   

 

Siccome gli umanisti respingono la visione medievale del mondo, nella prima metà del 

Quattrocento viene allontanato anche il volgare, considerato richiamo dell’età oscura. Tutte le 

opere letterarie di valore vengono scritte in latino, sulla forma del quale si tenevano 

discussioni a volte abbastanza accese. Solo nella seconda metà del Quattrocento il volgare 

viene riaccettato e gradualmente modificato e codificato. Il merito di ciò va proprio a Lorenzo 

de‘ Medici e anche a Leon Battista Alberti – umanista, uomo dotato di molti talenti che 

rientra nel gruppo di intellettuali della corte medicea. Gli altri membri di questo circolo che 

vengono presentati brevemente in questa tesi sono Angelo Poliziano e Luigi Pulci: ognuno di 

loro scrive secondo uno stile diverso, e perciò ognuno di loro fornisce a Lorenzo un diverso 

tipo di ispirazione.  

Nell’era umanistica vengono studiati i grandi filosofi antichi, nei monasteri europei vengono 

scoperti molti manoscritti classici, successivamente tradotti dal greco in latino. Il filosofo più 

riconosciuto e studiato è Platone, nel 1462 Marsilio Ficino persino fonda l’Accademia 

neoplatonica.  

 

Nella seconda parte della tesi viene trattata l’opera letteraria di Lorenza de’ Medici, la quale 

aveva molte sfaccettature e numerose fonti di ispirazione. Lorenzo era capace di assorbire 
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così tanti modelli letterari, perché la letteratura per lui rappresentava un divertimento e un 

piacevole rifugio dagli obblighi politici. Tra le sue opere troviamo sia versi petrarcheschi, sia 

quelli giocosi ed erotici, ma allo stesso tempo scriveva anche versi moralizzanti e religiosi.   

 

In questa tesi ci dedichiamo soprattutto alle opere comiche, ispirate a Luigi Pulci, che, non 

sentendosi ispirato dall’umanesimo, ha continuato con la corrente comico-realistica. Dopo 

una breve introduzione generale alle opere di Lorenzo iniziamo ad occuparci dei suoi canti 

carnascialeschi, che vengono caratterizzati come poemetti che venivano recitati e 

accompagnati dalla musica durante le festività carnevalesche. La maggior parte di questi 

poemetti è basata sulla descrizione di un’attività artigianale o agricola, dietro la quale si 

celano motivi erotici. Successivamente vengono analizzati e tradotti alcuni di questi poemetti, 

ad esempio il Canto de‘ calzolai, il Canto de‘ cialdonai, e il Canto delle foresi narcetri. Di 

seguito viene descritta e analizzata anche la Nencia da Barberino, una delle opere più famose 

e riuscite di Lorenzo. La tesi si conclude con un sottocapitolo dedicato alla critica negativa 

delle opere di Lorenzo, le quali erano considerate da qualcuno soltanto uno strumento del suo 

potere.  
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