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RESUMÉ

Disertační práce Svět italské komicko-realistické poezie mapuje převážně v chronologickém
řazení italskou poezii, která bývá nazývána jako „giocosa“ či „comico-realistica“ – v českém
překladu nejlépe poezie komicko-realistická. Postupně jsou analyzovány základní tematické
okruhy a jednotlivá topoi tohoto žánru a na příkladech jsou prokazovány teze týkající se
existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého.
Po úvodu následuje analýza komicko-realistické poezie prvního období, kdy zažívala značný
rozkvět, tedy první poloviny 14. století, zahrnující přibližně léta 1280–1340. Po analýze
některých sonetů Rustica di Filippi, považovaného za emblematického zakladatele žánru na
italském území, se rozbory věnují postupně tématům, jako je bachtinovské obrácení hodnot a
zdánlivý protest proti světu, chudoba a peníze, žena a antistilnovismus v sonetech většího
počtu básníků tohoto období, z nichž nejtypičtější je Cecco Angiolieri. Nejsou opomenuta ani
témata s realističtějším ukotvením, především pak sonety s náboženskou a politickou
tematikou. Značná pozornost je také věnována otázce autobiografie či pseudoautobiografie
v komicko-realistických textech. Na základě rozboru díla Folgora da San Gimignano a jeho
„protějšku“ Cenne da la Chitarra je pak vznesena otázka, nakolik je tento žánr pružný a kde
jsou (a zda vůbec existují) jeho hranice.
V následující kapitole je v krátkosti představena ta část díla Danta Alighieriho, bezpochyby
největšího italského básníka přelomu středověku a renesance, která byla do určité míry
ovlivněna komicko-realistickým proudem. Jako vrchol Dantovy inspirace tímto žánrem je
shledáno Peklo Božské komedie, kde jsou nejčastěji použita nejenom témata této poezii
vlastní, ale především jazyková šíře, pro jiné typy básnění nebývalá. Jsou zmíněny i sonety
dalších stilnovistů, které lze považovat za součást komicko-realistické poezie, analýze je
podroben především společný topos vituperium in vetulam.
V disertační práci je načrtnuta i otázka tematické příbuznosti komicko-realistické poezie a
novelistiky, na příkladech je pak analyzována značná blízkost traktovaných příběhů i forma
jejich komična.
Po krátké odbočce k básníkům první poloviny quattrocenta je hlavní důraz věnován druhému
velkému období rozkvětu komicko-realistické poezie na florentském dvoře Lorenza
Medicejského v druhé polovině 15. století. Zde, přestože již básníci mají větší poetickou
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svobodu a nejsou pevně svázáni kánony komického žánru jako básníci století předchozího,
inspirují se často tímto typem skládání a v jejich díle je možné se setkat s texty, které mají
s komicko-realistickou poezií předchozího období mnoho společného. To je prokázáno
především na analýzách drobných sonetů a Morgantovi Luigiho Pulciho či na „nenciovských“
skladbách Pulciho a Lorenza Medicejského (Nencia da Barberino, Becca di Dicomano).
Velká pozornost je věnována Lorenzově karnevalové tvorbě (karnevalové zpěvy), vývoji
karnevalu v průběhu zkoumaného období a tezím navrženým M. M. Bachtinem, týkajícím se
fenoménu karnevalové smíchové kultury středověku a renesance. Bachtinovy myšlenky jsou
zde nazírány z pohledu současného bádání a je konstatován jak jejich přínos, tak i určitá
problematičnost.
V závěru je shrnuta koncepce celé práce a hlavní teze, které byly prokázány na základě výše
zmíněných analýz. Je zde také naznačen následný vývoj komicko-realistického proudu
v dalších, v práci netraktovaných obdobích.
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SUMMARY

The doctoral thesis The World of Italian Comic-Realistic Poetry maps in a mostly
chronological order the type of Italian poetry that is often referred to as ‘giocosa’ or ‘comicorealistica’ – in Czech translation, this best corresponds to ‘poezie komicko-realistická’. The
principal themes and individual topoi within the genre are analysed one by one, and examples
are introduced to demonstrate the propositions related to the existence, characteristics and
quality of the genre and the comic contained therein.
The introduction is followed by an analysis of comic-realistic poetry of the first period which
saw its heyday, namely, the first half of the 14th century, roughly comprising the years 12801340. Following an analysis of sonnets by Rustico di Filippi, who is considered the
emblematic founder of the genre in Italy, various topics are gradually analysed such as
Bakhtinian reversal in values and seeming protest against the world, poverty and money,
woman and anti-stilnovismo in sonnets of a great number of poets of the time, the most
typical of them being Cecco Angiolieri. Topics with a more realistic background are also
included, religious and political sonnets in particular. The issue of autobiography or pseudoautobiography in comic-realistic texts is also covered in detail. Based on the analysis of the
work by Folgore da San Gimignano and his ‘counterpart’ Cenne da la Chitarra, a question is
then put forward to what degree this genre is flexible and where its boundaries lie, if any
boundaries exist at all.
The following chapter briefly introduces the part of work by Dante Alighieri, surely the
greatest Italian poet of the turn of the Middle Ages and Renaissance, that was to some extent
influenced by the comic-realistic movement. Dante’s Inferno was particularly inspired by this
genre, and most frequently uses topics typical of this kind of poetry as well as the language
scope that is uncommon in other types of writing. Sonnets of other stilnovismo authors which
can also be considered part of comic-realistic poetry are mentioned as well. The analysis
mainly focuses on the common topos of vituperium in vetulam.
The doctoral thesis also outlines the issue of thematic affinity between comic-realistic poetry
and novella writing, and examples then demonstrate the close similarity of the stories
analysed and the type of comic contained therein.
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After a short excursion to poets of the first half of the Quattrocento, the main focus lies on the
second great period of success of comic-realistic poetry in Lorenzo de' Medici’s Florentine
court in the second half of the 15th century. Although poets of this period had more creative
freedom and were no longer bound by the canon of the genre like their precursors in the 14th
century, they often drew inspiration from this type of writing, and several texts can be found
in their work that have much in common with the comic-realistic poetry of the previous
century. This is mostly demonstrated in the analyses of short sonnets, Luigi Pulci’s Morganto
or Pulci’s and Lorenzo de' Medici’s ‘nencian’ poems (Nencia da Barberino, Becca di
Dicomano). Great emphasis is placed on Lorenzo’s carnival-related work (carnival songs), the
evolution of carnival in the analysed period and propositions posited by M. M. Bakhtin
related to the phenomenon of carnival culture of the Middle Ages and Renaissance. Bakhtin’s
ideas are assessed from the viewpoint of contemporary research, and both their benefit and
somewhat problematic nature are observed.
The conclusion summarises the concept of the entire doctoral thesis and its main propositions
which were demonstrated using the analyses listed above. It also outlines the subsequent
development of the comic-realistic movement in other periods which are not covered by this
thesis.
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RIASSUNTO

La tesi dottorale Il mondo della poesia italiana comico-realistica illustra attraverso un
percorso cronologico la poesia italiana che viene definita „giocosa“ o „comico-realistica“.
Vengono analizzati temi e topoi di questo tipo di poesia; ed è sulla base degli esempi che
vengono verificate caratteristiche e qualità, e lo statuto stesso di genere, di tale poesia.
All’introduzione fa seguito l’analisi della poesia comico-realistica del primo periodo quando
ha avuto pieno sviluppo nella prima metà del XIV secolo, all’incirca tra il 1280 e il 1340.
Dopo l’analisi di alcuni sonetti di Rustico di Filippi, considerato il fondatore del genere in
Italia, l’analisi individua alcuni temi ricorrenti, come quel solo apparente (in realtà una
componente del codice letterario) spirito protestatario e di rivolta verso la società e i suoi
valori dominanti quali il risvolto etico di Bachtin; nonché i temi della povertà e del denaro; e
il tema della donna, decisamente articolato in un senso realistico e corposo apertamente
polemico verso i moduli dello stilnovismo. Un atteggiamento, quest’ultimo, di cui Cecco
Angiolieri è il più noto e consapevole rappresentante. Non sono omessi neanche i temi legati
alla religione e alla politica.
Un grande spazio è dedicato anche alla questione dell’autobiografia o pseudoautobiografia nei
testi comico-realistici. Sulla base dell’approfondimento-analisi dell’opera di Folgore da San
Gimignano e il suo omologo Cenne da la Chitarra sorge la questione quanto sia questo genere
elastico e dove siano, se veramente esistono, i suoi limiti.
Nel capitolo successivo è trattata in modo succinto quella parte dell’opera di Dante Alighieri,
che è riconducibile al gusto e alle modalità comico-realistiche. Non sono analizzati soltanto
componimenti riconducibili ai moduli formali della poesia comica, ma si studia anche il modo
in cui tale poesia ha influenzato l’opera maggiore, e segnatamente l’Inferno, nel quale Dante
sembra sperimentare, sul piano della varietà e dell’ampiezza del ventaglio lessicale, le
estreme possibilità espressive e icastiche offerte dal volgare. Nell’ambito della produzione
stilnovista dei testi di modo comico-realistico, viene in particolare analizzato il topos del
vituperium in vetulam.
Nella tesi è accennata anche la questione dei rapporti tematici tra la poesia comico-realistica e
la novellistica, sulla base degli esempi è in gran parte analizzata la vicinanza delle storie
trattate e della forma comica in esse inclusa.
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Dopo una breve parentesi sui poeti della prima metà del Quattrocento l’attenzione viene
rivolta al secondo grande periodo di successo della poesia comico-realistica alla corte di
Lorenzo dei Medici nella seconda metà del XV secolo. Qui i poeti, pur avendo una più ampia
libertà poetica e non essendo legati a un canone di genere rigorosamente codificato, come
avveniva per i poeti del secolo precedente, ricorrono spesso ai modelli e topoi della poesia
comico-realistica. Ciò viene dimostrato, soprattutto sulla base dell’analisi di sonetti e del
Morgante di Luigi Pulci e dei testi nenciali dello stesso Pulci e di Lorenzo dei Medici
(Nencia da Barberino, Becca di Dicomano). È dedicata una grande attenzione all’opera
carnevalesca di Lorenzo (canti carnascialeschi); non senza richiamarsi alle categorie
letterario-antropologiche degli studi classici di M. M. Bachtin sul „carnevalesco“ della cultura
del riso nel Medioevo e nel Rinascimento. Le idee di Bachtin sono considerate dal punto di
vista della ricerca contemporanea ed è constatato il suo contributo ma anche la sua
problematicità.
Alla fine è riassunta la concezione del lavoro e della tesi principale, dimostrate sulla base
delle analisi sunnominate. In breve è anche accennato lo sviluppo della corrente comicorealistica nei periodi successivi al periodo trattato.
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1. ÚVOD
„In gioco e in riso s’arrecchi ogni cosa“
(Luigi Pulci, Morgante, XIX, 144, 2)

Svět italské komicko-realistické poezie je svět ne zcela prozkoumaný a nám ve všem známý,
literárními historiky v různých dobách opomíjený, někdy snad vnímaný jako ulpělý ve starých
dobách. Pokud však procházíme toskánskými městy a městečky, někde v jejich atmosféře
stále cítíme částečně živou tradici komických a realistických textů, které zde v období od
konce 13. do začátku 16. století vytvořila skupina básníků, kteří před klasickou, „vyšší“
poetikou dali přednost tomuto typu tvorby, mnohem více spjatému s místy a lidmi, kteří byli
kolem nich. Je to pestrý a širý svět, který se před námi v jejich textech otevírá, ať už se od
autora dochovalo jen několik sonetů nebo ucelená sbírka. Je to svět, který rezonoval v poezii
ještě dlouhou dobu po odchodu „první generace“ komicko-realistických básníků a jehož stopy
lze nalézt i v literatuře mnohem pozdější. Je to svět, který snad stojí u zrodu několika velkých
děl světové nebo přesněji evropské literatury. Vzpomínka na něj přetrvala až do dnešních dní,
prostřednictvím dochovaných děl promlouvá i po mnoha staletích a byla by škoda si tohoto
hlasu nevšimnout.

1. 1.
Italská poezie se již od svých počátků rozvíjela ve dvou různých směrech, které existovaly
bez výraznějšího přerušení v rámci literární tvorby po několik století. Vliv těchto žánrů lze
dokonce s trochou nadsázky pozorovat dodnes. Prvním je proud, který bývá označován jako
oficiální, básnění ve „vyšším“ stylu, stile aulico. Druhý způsob básnění se nejčastěji nazývá
stile giocoso, poezie zabývající se lehčími a světštějšími tématy, která je v této práci
označovaná jako poezie „komicko-realistická“. Zatímco básníci tvořící v rámci prvního
zmíněného proudu se ve své tvorbě obraceli nejčastěji k ideálům a k vytváření něčeho
krásného či dokonalého, co se od reality velmi silně vzdaluje a svým tvůrcům také v jejich
době i s odstupem let přináší více slávy a uznání, básníci komicko-realističtí se věnují
tematice, která vychází z pozorování běžného života a záliby v každodennosti,
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z hyperbolického převracení zavedených hodnot, případně vycházejí z tradičních komických
topoi1, která je v literatuře možné sledovat již od dob antiky – nejznámějšími opěvovanými
radovánkami je vzývání hry v kostky, hospody a fyzické lásky. Obhroublá tematika a mluva
zde nejsou používány samoúčelně, ale jako nastavení zrcadla „oficiální“ poezii. Láska
idylická je nahrazena láskou fyzickou, základní hodnoty soudobé společnosti jsou často
převráceny – nikoli, jak bývá někdy mylně interpretováno – z osobních důvodů básníka
(nevraživost povahy či nutkání popsat vlastní život na okraji společnosti), ale jako součást
tvorby ovlivněné karnevalovým pojetím světa, lidovým veselím a jeho tendencemi k obracení
hodnot a zavedených pořádků.2 Setkáváme se s tématy blasfémickými, antifilozofickými,
antistilnovistickými. Básníci často mluví o chudobě a nenávisti. Právě komické nactiutrhání či
zesměšnění (souhrnně označované jako vituperium) stojí u počátků italské komickorealistické poezie, která se během 14. a 15. století rozšíří o mnohá další témata, jako je
parodie lidových textů (či návaznost na ně) nebo karnevalové zpěvy.

1. 2.
Pokud nahlédneme na komicko-realistickou poezii jako na celek, nebývá spojována s městem
Florencie, ale spíše s městem Siena. Siena je často označovaná za kolébku komických textů,
přestože autoři, kteří do tohoto proudu patřili, pocházeli z území celého Toskánska (s několika
mimotoskánskými výjimkami, jakou je například Immanuel Romano), nejčastěji z Florencie,
Arezza, Luccy a dalších měst. Je to snad tím, že odtud pochází nejslavnější „poeta giocoso“,
Cecco Angiolieri? Nebo je to snad i charakterem tohoto města?
Mario Marti, podobně jako například Giorgio Petrocchi3, se přiklání k dělení na dvě města,
dva styly tvorby:
Po odchodu Rustica Filippiho se zdálo, že smělá realistická poezie našla, obzvláště v postavách Cecca a Mea,
svoji vlast v Sieně. Je také možné si myslet, že se dokonale přizpůsobila charakteru těch lidí, které Dante
opakovaně charakterizoval jako „domýšlivé“ anebo ještě lépe, bezstarostnému a rozkošnickému životu, který byl
v Sieně na konci třináctého století. […] Zdá se, že kolem roku 1290 mají stylistické pojmy „tragický“ a
1

Jedná se o motivy nebo výrazy ustálené v konkrétním kulturním období, které jsou přejímány autory navzájem.
Tyto typizované části vyprávění lze charakterizovat jako „klišé, určená ke zcela všeobecnému literárnímu
použití“. Cf. Curtius, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena
Zachová. Praha : Triáda, 1998, s. 82.
2
Toto pojetí má blízko k myšlenkám M. M. Bachtina nastíněných v knize François Rabelais a lidová kultura
středověku a renesance, přesto však pojetí italské komicko-realistické poezie nebývá lit. historiky s těmito
myšlenkami spojováno přímo, pro tzv. „nelidovost“ tvořících básníků. Více o tomto tématu viz další kapitoly.
3
Cf. I poeti realisti. In Storia della letteratura italiana. Milano : Garzanti, 1975.
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„komický“ tendenci identifikovat se s hranicemi měst Florencie a Sieny: Florencie ustaranější a přemýšlivá;
Siena klidnější a veselá.4

Někteří literární historici však v tomto směru radí spíše opatrnost:
[…] je na místě být opatrní. Opatrní při charakterizování Sieny jako hlavního města komiky či přímo jako
určitou anti-Florencii. Je velmi riskantní, a je to velmi lákavé pokušení, rozšířit i na literání pole rivalitu, která
panovala mezi těmito dvěma městy a kterou jejich obyvatelé zcela jistě hluboce prožívali. Mnohem vhodnější a
odůvodněnější je naopak uznání rozdílností hlavního města oproti zbytku regionu. Florencie jako vlast
komplexnější a vyšší literární formy, bohatší na symbolické významy. 5

Pokud bychom chtěli posoudit genius loci zmíněných měst, zdá se být příznačné, že se
s komickým stylem básnění spojuje právě Siena. Je pravdou, že se ke komicko-realistické
poezii hodí spíše drsnější Siena než líbezná Florencie. Přikláníme se ale k názoru Franca
Suitnera, že je potřeba na tuto problematiku nahlížet opatrně a toto dělení brát spíše
symbolicky. Symbolické spojení komicko-realistické poezie a „jejího“ města Sieny je však
velice příhodné.
Podobně jako jejich město, mají odjakživa i Sieňané pověst lidí, kteří se rádi baví, mají rádi
šprýmy a nebojí se ve své drsné komice zajít i za ustanovené hranice. Žertovný charakter
města a jeho obyvatel byl známý nejen ve středověku a dobách pozdějších, ale i v době
antiky. Podobné chování zaznamenal již Tacitus, když popsal šprým, s kterým Sienský lid (za
souhlasu vládnoucích úřadů) přivítal jednoho římského senátora:
Nakrátko zase získalo sympatie senátorů vyšetřování provedené v senátě podle starého způsobu. Senátor
Manlius Patruitus si stěžoval, že byl v kolonii Seně [Sieně] zbit při srocení lidu, a to na rozkaz úřadů; u toho se
však příkoří nezastavilo: kolem něho nastalo v jeho přítomnosti hořekování, nářky a strojili mu zdánlivý pohřeb
s urážkami a nadávkami, jimiž byl urážen celý senát. Byli předvoláni obvinění a po vyšetření věci bylo trestně

4

Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Pisa : Nistri-Lischi, 1953, s. 100-101.
[Tramontato Rustico di Filippo, l’ardita poesia del realismo sembrava aver trovato, specialmente con Cecco e
con Meo, in Siena la sua patria. Si può anche pensare che essa si adatasse perfettamente al carattere di quel
popolo che Dante ripetutamente definiva « vano » o, meglio ancora, alla vita spensierata e godereccia quale fu
vissuta in Siena al cadere del sec. XIII. […] Così, intorno al 1290 sembra che i termini stilistici del «tragico» e
del «comico» tendano ad identificarsi con i confini politici di Firenze e Siena: Firenze più travagliata e pensosa;
Siena più serena e gaudente.]
5
Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Padova : Antenore, 1983, s. 178. [ […] pare il
caso di essere prudenti. Prudenti nel fare di Siena la capitale dello stile comico o addirittura una sorta di antiFirenze. È molto azzardato, ed è una troppo facile tentazione, estendere al campo letterario la rivalità che
opponeva le due città e che certamente era vissuta profondamente dai suoi abitanti. Molto più opportuno e
fondato è riconoscere invece le diversità del capoluogo nei confronti del resto della regione. Firenze come patria
di una forma letteraria più complessa ed elevata, più ricca di implicazioni simboliche.]
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zakročeno proti usvědčeným a přidáno k tomu ještě usnesení senátu, jímž byl senský lid napomenut
k zákonitému chování.“ 6

Komika Sienu neopustila ani v pozdějších dobách. V období středověku a renesance měli
Sieňané často pověst venkovanů, někdy až nepříliš chytrých lidí, jejichž obzor nedosahuje
dále než za brány jejich města, v některých případech dokonce ani za hranice jejich contrady.
Tuto pověst rádi rozšiřovali Florenťané, nepřátelé (a někdy vládci, někdy odražení sousedé
usilující o nadvládu nad městem) Sieny snad odnepaměti. S touto tematikou se můžeme setkat
i v bohatém množství textů italské novelistiky z tohoto období.7
Také Dante Alighieri se ptá: „Or come fu già mai / gente sì vana come la sanese? / Certo non
la francesca sì d’assai!“ (Rci, zda kde žijí lidé tak bláhoví jak Sieňané?)8
Ať už je zmíněná pověst města a jeho obyvatel smyšlená či nikoli, Siena je krásné, tajuplné
město, které hrdě přežilo mnohá úskalí a které lidé obdivují do dnešních dnů. Je
pravděpodobné, že je Siena považována za kolébku komických textů jen na základě příliš
rychlého úsudku některých literárních badatelů, charakter města však toto privilegium
potvrzuje. A i když většina básníků, které můžeme zařadit do komicko-realistického proudu,
ze Sieny nepochází, lze s trochou nadsázky konstatovat, že i přesto můžeme kousek Sieny
nalézt alespoň v jejich textech.
Dalším, závažnějším možným důvodem, proč jsou počátky komicko-realistické poezie
spojovány spíše se Sienou než s Florencií, je snaha postavit ji do opozice vůči stilnovismu,
jehož kolébkou je bezpochyby právě Florencie. I tato otázka je ale dvojznačná. Komickorealistické texty opravdu často stojí v protikladu k textům stilnovistickým – parodují je nebo
na ně jinak reagují. Žena v komické poezii bývá vždy opakem, většinou komickým opakem
stilnovistické andělské ženy. Je tedy příznačné, že se literární historie pokoušela proti sobě
postavit florentský stilnovismus a sienský antistilnovismus. Přestože antistilnovismus,
6

Tacitus, Publius Cornelius. Letopisy. Praha : Svoboda, 1975, s. 238-239.
Na tuto tradici navazuje (a mistrně ji popisuje) například Luigi Pulci ve své jediné dochované novele. Vypráví
o Sieňanovi, který se rozhodne navštívit papeže Pia II. (A. S. Piccolominiho), bývalého přítele z dětství, a uctít
ho velkým darem. Díky své hlouposti a omezenosti je napálen a nakonec do papežova paláce v Pienze přinese
místo papouška, o kterém si myslí, že ho výhodně koupil, žlunu. Celý dvůr se ale jeho kouskem pobaví a je mu
odpuštěno. Zajímavé je v této novele chování hlavního hrdiny (antihrdiny) vůči papeži – nedokáže pochopit, že
chlapec, s kterým si v dětství hrával, se stal papežem a nedokáže tomu přizpůsobit své chování. I tento rozpor
papežský dvůr pobaví. Pulciho novela není z literárního hlediska příliš povedená, a přestože zde jasně vidíme, že
i když byl Pulci výborný básník, nebyl příliš zdatný prozaik, novela je zajímavá svojí živostí a dokazuje Pulciho
zájem o všechny typyliterární tvorby. Text viz Pulci, Luigi. Opere minori. A cura di P. Orvieto. Milano : Mursia,
1986. Více o novele viz např. Carrai, Stefano. La novella di Luigi. In Le muse dei Pulci. Napoli : Guida editori,
1985, s. 53-74.
8
Překlad O. F. Babler
7
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komické parodování „vysokého“ stylu florentských básníků, je nedílnou součástí komickorealistické tradice (jak budeme mít později možnost vidět, v některých případech jde o velmi
kvalitní texty vypovídající i o erudici autora, který vysokou tematiku paroduje, jindy však o
nepříliš zdařilé či nenápadité převrácení typických stilnovistických prvků podle zavedeného
kánonu), tato tradice je však mnohem širší i hlubší, a na stilnovismu není přímo závislá.
Komicko-realistická poezie rozhodně nevznikla pouze jako reakce na stilnovismus a doufáme,
že se nám podaří také ukázat, že přestože je převrácení stilnovistických hodnot převážně na
jejím počátku na italském území jedním z jejích nejtypičtějších témat, má tento typ tvorby
kořeny daleko hlouběji v literární minulosti a bude pokračovat i v dobách, kdy již parodování
stilnovismu nebude vyhledávaným tématem, které by se snad setkalo se zájmem a
pochopením posluchačů či čtenářů.
I v tomto případě je tedy potřeba postupovat s úsudkem opatrně. Jak jsme již zmínili, spojení
komicko-realistické poezie s městem Siena je nejpříznačnější jako symbolické. Její postavení
v opozici proti stilnovismu platí jen částečně a pouze v jednom specifickém období. Takové
hodnocení by zdaleka nevyčerpávalo všechny možnosti z šíře jejího tematického a
inspiračního rozpětí.

1. 3.
Jako „komičtí“ básníci jsou tradičně označováni autoři, kteří se zabývají každodenními a
konkrétními tématy, kteří se vymezili vůči soudobé stilnovistické lyrice a kteří často píší své
texty v parodickém či karikaturním duchu. V italské literárněhistorické tradici nalezneme
větší množství termínů, kterými je tento typ poezie označován. Literární historici vždy dobře
věděli o existenci tohoto „druhého proudu“ italské poezie, fungujícího v dialogu, ale mnohdy
i samostatně vedle kurtoazní, milostné, „vyšší“ poezie. Problémem se ale jevilo přesné určení
komicko-realistické poezie, její interpretace, která bývala často mylná (jako jsou např. některé
přehlédnuté sekundární obscénní významy, na které je upozorňováno až během několika
posledních desetiletí či „romantická představa“9 o Ceccu Angiolierim, která v obecném

9

Toto téma bude traktováno níže. Myšlenka autobiografičnosti v Angiolieriho díle byla vždy lákavým a
oblíbeným tématem. Angiolieri-básník a Angiolieri-osoba bývají někdy viděni jako jedno; projekce autorovy
osobnosti a zážitků do jeho díla. Zajímavé je tímto prizmatem pohlédnout například na literární recepci ve 20.
století – „Sen Cecca Angiolieriho“ v knize Antonia Tabucchiho Sny o snech. Cf. Tabucchi, Antonio. Sny o
snech. Praha : ERM, 1994.
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povědomí přetrvává do dnešní doby apod.), její charakteristika a především přiřknutí role,
kterou v rámci italské literatury sehrála.
Není tedy snadné zvolit tomuto proudu vhodný název. Nejdéle používaný a zřejmě také
obecně nejvíce známý termín je poesia giocosa, tedy poezie žertovná. Literární historik Mario
Marti v šedesátých letech tento název úspěšně obhajoval.10 Některým literárním historikům
však vadilo přílišné zjednodušení, které s sebou tento název nese. Jak upozorňuje o dvacet let
později Franco Suitner11, různých názvů pro to samé je mnoho: comico-realistico, borghese,
burlesco. Poesia giocosa nebo dokonce jen poesia satirica, satirická poezie12, jsou nepříliš
výstižné názvy, protože akcentují vždy jen jedno zaměření, podobně jako poesia comicoparodica akcentuje opozici k „vyšší“ poezii, která se také nevyskytuje ve všech textech.
Přestože se může na první pohled zdát málo důležité přesně pojmenovat žánr, který všichni
diskutující dobře znají a nezávisle na označení si bez zaváhání rozumí, dialog nad vhodným
označením však může znovu nastolit otázky pro lepší pochopení celého žánru. V dosud
poslední souhrnné publikaci týkající se této poezie z pera Paola Orvieta z roku 2000,13 autor
zvolil termín „komicko-realistická poezie“, který budeme v této práci používat většinově i
my.14 Termín žertovná poezie je velmi úzký, klade důraz pouze na veselou stránku textu. Ne
všechny texty, které do tohoto proudu zařazujeme, jsou však čistě komické či žertovné.
Například některá vituperia měla spíše praktický účel a nebyla příliš veselá, v jiných textech
pozorujeme výrazně akcentovanější složku realistickou než komickou (např. popis trhu
Antonia Pucciho apod.) a zdá se nám tedy vhodné tuto složku zdůraznit i v názvu. Komickorealistická poezie je poezie, ve které je složka komická i realistická dobře patrná a jejich
poměr může být často velmi zajímavým bodem zkoumání.

1. 4.
V této práci se pokusíme na základě analýz vybraných textů komicko-realistické poezie
poukázat na jejich pevné literární ukotvení díky topoi a opakovaným komickým tématům, a to
v období od konce 13. století do konce 15. století. V závěru pak bude v krátkosti naznačen
10

Viz Marti, M. Discussioni, conferme, correzioni sui poeti giocosi. In Realismo dantesco e altri studi. MilanoNapoli : Ricciadi, 1961, s. 156-157.
11
Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 1-3.
12
Satira rozhodně není výrazně častějším typem komična v oblasti komicko-realistické poezie.
13
Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. La poesia comico-realistica. Roma : Carocci, 2000.
14
Termín „komicko-realistický“ bude někdy nahrazován zkráceným termínem „komický“ z důvodu plynulosti
textu.
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následující vývoj komického žánru v italské literatuře. Pokusíme se představit komickorealistickou poezii jako „linku“, existující paralelně vedle „oficiální“ či „vyšší“ literatury, jako
linii, která má svá pravidla a z literárního hlediska nestojí „níže“, přestože traktuje „nižší“
témata. Jsme si vědomi, že na takto omezeném prostoru nelze popsat zevrubně a do detailu
celý žánr, pokusíme se tedy vybrat emblematické texty, v nichž budeme hledat společné
prvky a charakterizovat jejich komično. Na komično bude kladen zvláštní důraz a samostatný
prostor bude věnován také myšlenkám Michaila Michajloviče Bachtina o smíchové kultuře
středověku a renesance a jejich případnému využití pro zkoumání italské komicko-realistické
poezie. Doufáme, že na základě analýz jasně vyplyne, že texty patří do jednoho žánru, a
přestože mají mnoho společného, mají i svá specifika. Vybrané texty a autoři spadají do
poměrně dlouhého období, přesto jsme přesvědčeni, že právě průkazná existence určité linie a
snaha ukázat také vývoj v rámci tohoto žánru, který je v průběhu celého sledovaného období
ještě do jisté míry ukotvený ve středověkých schématech, může přinést zajímavé postřehy
také o italské literatuře obecně.
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2. Počátky komicko-realistické poezie na italském území a
(nejen) karikatury Rustica Filippiho

Prvním v řadě komicko-realistických básníků, kteří navázali na předchozí linii tohoto žánru,
jenž můžeme sledovat převážně v období antiky a také v provensálské literatuře, byl Rustico
Filippi, někdy také uváděný pod jménem Rustico di Filippo. Rustico je prvním
z významnějších básníků, kteří vstřebali dřívější komické impulzy a přetvořili je pro vlastní
potřeby; s trochou nadsázky je možné konstatovat, že je jakýmsi zakladatelem tohoto typu
básnění ve volgare na italském území. Stal se také básníkem emblematickým, jeho
„bifrontismo“15, dnes již ustálený termín v souvislosti s jeho osobou a tvorbou, je jednou
z hlavních charakteristik, které komickou poezii vymezují a nastolují také některé zásadní
otázky.
Rustico Filippi, přezdívaný il Barbuto (Vousáč), rozený Florenťan, tvořil v obou liniích
italské poezie, „vyšší“ i „nižší“. Jeho zpěvník, nebo alespoň ta část jeho díla, která se
dochovala do dnešních dní, je rozdělená na dvě přesné poloviny. Z celkově padesáti osmi
sonetů, uchovaných v rukopisu Vaticano latino 379316, je dvacet devět sonetů komických a
dvacet devět milostných. Tato dvojí tvorba a hlavně vědomé skládání básní v obou možných
stylech bývá v italských pramenech označováno termínem „bifrontismo“. Díky této
skutečnosti vyvstává otázka, jaké vlastně bylo postavení komické poezie na italském území
v jejích počátcích. V rámci tvorby následujících desetiletí se budeme setkávat stále častěji se
snahou literárních historiků převážně konce 19. a začátku 20. století ovlivněných
pozitivismem upozadit roli komické poezie, vnutit jí místo „té druhé“, lidovější části tvorby,
která je oddělená neprostupnou zdí od básní vysokého stylu. Autoři budou jednoznačně
označeni jako „poeti minori“, tedy „menší básníci“, označení nesoucí s sebou také
automatické hodnocení básníků jako těch menšího významu a věhlasu, který (pokud vůbec)
nedolehl dále než za hradby jejich městského státu. Rustico Filippi jako první, ale – jak jsme
již zmínili – současně emblematický básník, naznačuje něco jiného.
15

Takto již Mario Marti, dále např. P. V. Mengaldo i v poslední době Silvia Buzzetti Gallarati. „Básníkův
stylistický bifrontismus byl tedy odborníky vysvětlován jako systematická opozice stylových úrovní […].“ (Il
«bifrontismo stilistico» del poeta è stato così specificato dagli studiosi in una sistematica opposizione di livelli
[…]) Filippi, Rustico. Sonetti. A cura di Pier Vincenzo Mengaldo. Torino : Einaudi, 1971, s. 11.
16
Pro více informací viz Nota critico-filologica. Filippi, Rustico. Sonetti satirici e giocosi. A cura di Silvia
Buzzetti Gallarati. Carocci : Roma, 2005, s. 57.
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Rustico Filippi, jehož tvorba spadá přibližně do let 1260–1290, vytvořil korpus básní, jejichž
polovina může být považována za první dílo italské komicko-realistické poezie. Rusticovy
žertovné a burleskní verše jsou zároveň ironické i úsměvné. Podobně jako další autoři, kteří
přijdou po něm, Rustico v rámci komicko-realistické tvorby využil množství jazykových
rejstříků, které pro tvorbu vysokého stylu nebyly vhodné. Přestože se setkáme s širší
tematickou nabídkou, jeho básnická tvorba bývá spojována nejčastěji s vituperiem nebo
s komickým zobrazením osob, pravděpodobně pocházejících z jeho okolí. Vituperium je –
v návaznosti na literární tradici – místy velmi drsným zesměšněním určité osoby. Pro
nedostatek informací o osobách a příčinách výsměchu či nactiutrhání je s odstupem času jen
velmi těžké určit, zda se jednalo o osobní zájmy pisatele, či spíše o žert. Otázky mnoha
badatelů z přelomu 19. a 20. století, zda se jednalo o osobní mstu či o literární žertík, zůstanou
asi navždy nezodpovězené a budou v některých z nás vzbuzovat nejrůznorodější fantastické
představy. Rusticovo vituperium, hlavní prvek jeho tvorby, má různou intenzitu. Blízko ke
klasickému vituperiu jsou sonety jako například „D’una diversa cosa ch’è apparita“, případně
ostřejší „Ne la stia mi par esser col leone“, a Rustico zde místy neváhá použít vulgarity či
přímo obscénní témata či lexikum. Typičtější je pro něj však mírnější forma, pouze
karikaturní zobrazení17 postavy. Takto Rustico Filippi zvěčnil značné množství osob, které
dohromady vytvářejí, jak poznamenal již Mario Marti, přímo „galerii postav“18.

Quando Dïo messer Messerin fece,

[Když Bůh vytvořil pana Messerina,

ben si credette far gran maraviglia,

myslel si, že dělá velký zázrak,

ch’ucello e bestia ed uom ne sodisfece,

protože ptáka, zvíře i člověka potěšil,

ch’a ciascheduna natura s’apiglia:

všechny typy bytí se v něm skrývají:

ché nel gozzo anigrottol contrafece

vole má podobné jako pelikán

e ne le ren giraffa m’asomiglia,

a zlomený je v kříži jako žirafa,

ed uom sembia, secondo che si dice,

a člověku je podobný, podle toho, co se říká,

ne la piangente cera vermiglia.19

v krásné své růžové tváři.

17

I tato tendence je pravděpodobně přenesená z okcitánské a latinské poezie. Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini,
Lucia. Op. cit., s. 73.
18
Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Milano : Rizzoli, 1956, s. 56.
19
„piangente cera vermiglia“ je zajisté komická narážka na kurtoazní poezii, jedná se o termíny z kurtoazního
jazykového rejstříku.
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Ancor risembra corbo nel cantare,

A také je podobný havranovi, když zpívá,

ed è diritta bestia nel savere,

věděním je přímo zvíře,

ed uomo è sumigliato al vestimento.

a člověku se podobá oblečením.

Quando Dio il fece, poco avea che fare,

Když ho Bůh vytvářel, neměl toho moc na práci,

ma volle dimostrar lo suo potere:

ale chtěl ukázat svoji moc:

sì strana cosa fare ebbe in talento.20

tak zvláštní věc se mu zachtělo vytvořit.]

Tento satirický portrét, popisující snad jistého pana Albizza dei Caponsacchi21 (což je
informace, která jen dokazuje, že i pro dnešního badatele případné přesné určení popisované
osoby možné analýzy příliš neosvětlí), je velmi blízký karikatuře. Postupně se před
posluchačem / čtenářem objevuje karikaturně pochroumaná postava pana Messerina, který je
v různých rysech přirovnáván k různým zvířatům a zařazuje se mezi další podobně
karikované Rusticovy postavy, jakými jsou například Acerbo, Festello nebo Paniccia. Jedná
se o jeden z nejslavnějších Rusticových sonetů, podle Martiho ne zcela právem, podle našeho
soudu ale vhodně ukazuje největší mistrovství tvorby tohoto autora. Lehká ironie, která
nesklouzává k přehnané vulgaritě (ať je již tato jakkoli pouhý topos), je zde v kombinaci se
zajímavým faktem, že narážka na Boha, který „tvoří“ nějakou osobu, je možnou komickou
narážkou na kurtoazní poezii vyššího stylu. Morální a fyzická dokonalost ženy, které jsou
znakem tvořivé síly Boha, je jedním z topů kurtoazní poezie.22 V tomto případě však Bůh
člověka vytvořil špatně, ať už je důvodem to, že neměl nic na práci, nebo se mu zachtělo
udělat i něco nevídaného, aby ukázal, co všechno dokáže. Rustico zde stojí, podobně jako
v ostatních sonetech tohoto typu, stranou. Je pozorovatelem, vtipným komentátorem, jeho
postava stojí většinou opodál hlavního dění. Mezi básníkem a jeho postavami cítíme určitý
odstup, zobrazení lidé jako by byli vyfotografováni a poté se smíchem představeni publiku.
Rusticova poezie je ryze městská, plná atmosféry středověkého městského státu, plná sklonu
ke klepům, sousedským tahanicím a mnohohlasí. Město je neoddělitelnou složkou této poezie,
je vždy přítomné. S Rusticem a jeho komickou tvorbou přichází ke slovu nová společnost.
Typická středověká feudální společnost pomalu mizí a protagonisty se stávají měšťané, kupci,
20

Filippi, Rustico. Sonetti satirici e giocosi. A cura di Silvia Buzzetti Gallarati. Op. cit., s. 166. Všechny další
sonety Rustica Filippiho jsou citovány z tohoto vydání.
21
Segre, Cesare; Ossola, Carlo. Antologia della poesia italiana. Svazek I – Duecento. Torino : Einaudi, 1997, s.
448.
22
O tomto více viz Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 84.
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obyvatelé městských států, kteří díky rychlému zbohatnutí a přesunutí svého působení do
měst postupně mění tvář italské společnosti. Spolu se svým vzestupem nesou i změnu
žebříčku hodnot, kdy se do popředí dostávají nové, jim blízké tematiky, jako jsou například
peníze, které se také stanou jednou z hlavních tematických složek komicko-realistické poezie.
Pro občana městského státu se stává jedním z hlavních témat politika, do které určitým
způsobem zasahuje a stává se pro něj jednou z hlavních životních otázek. Rozdělení
společnosti na guelfy a ghibelliny poskytlo dostatek prostoru pro politické vášně, které se
často promítly i do literatury. Ani Rustico se nebránil politickým tématům (sonet „A voi, che
ve ne andaste per paura“), o kterých však bude pojednáno jinde.23
Přestože se jedná o verše, které pocházejí již ze 13. století a přesný význam některých narážek
nám často zůstává skrytý24, jsou plné života a jazykové mistrovství jejich autora, který
zprostředkovává posluchačům své okolí, je nepopiratelné. Jen těžko lze souhlasit s Natalinem
Sapegnem, který sice Rusticovi přiznává určité kvality, ale jeho sonety hodnotí jako nepříliš
dokonalé:
„Rustico Filippi, který ve svých ještě trochu hrubých a rozpačitých sonetech zpívá o svém
ghibellinském přesvědčení a zesměšňuje guelfské protivníky, popisuje svoji lásku vroucně smyslným
tónem, který ale není vulgární, a vykresluje bystré obrázky z městského života, karikatury nebo
portréty.“25

Rusticovy verše na alespoň částečné ocenění literárních historiků musely čekat až do
dvacátého století. Francesco de Sanctis nespatřuje v jeho tvorbě příliš pozoruhodných stránek.
Postavy, které Rustico vykresluje, jsou pro něj nezajímavé. Osoby nám nejsou přesně známé a
proto sonety podle De Sanctise ztrácejí na aktuálnosti a tím také na zajímavosti. Až literární
kritika pozdější doby se o Rusticovy postavy, De Sanctisem tak stroze odmítnuté, začala
postupně zajímat.
„Tato primitivní forma politické nenávisti, hořká i v posměšku i v epigramu a tak neblaze plodná mezi
námi také v dobách civilisovanějších, neproniká nikdy za hradby obce, obsahuje jednotlivosti a
narážky tak osobní, že se jí nedostává zřetelnosti, a proto nevzbuzuje ani zájem: důkazem buďte
sonety Rusticovy. Zajisté, v tomto starém příkladu politické satiry vidíš národní řeč dovedenu ke vší

23

Viz kapitola o sonetech s politickou tematikou.
Například nejasný sonet „Colui che puose al nome Macinella“, v. 12.
25
„ […] Rustico di Filippo, che, ne’ suoi sonetti ancora un po’ rozzi e impacciati, canta la sua fede ghibellina e
satireggia gli avversari guelfi, descrive il suo amore con un tono di calda sensualità non volgare, e disegna arguti
quadretti di vita cittadina, caricature o ritratti.“ Sapegno, Natalino. Il Trecento. Milano : Vallardi, 1942, s. 76,
[naše kurzíva].
24
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dokonalosti a cítíš zde vtipnost a život, které jsou vlastní bystrému florentskému duchu. Ale jak chcete,
abychom se zajímali o donnu Gemmu a messera Fastella a messera Messerina a sera Cerbiolina,
s těmi jejich řečmi v obraze a v narážkách, že z nich nerozumíme ani za nehet? Co je čiře osobní,
umírá s osobou.“26

Otázka zájmu o Rusticovy postavy je stále aktuální. Je pravdou, že často neznáme osoby ani
fakta, ke kterým se satira či vituperium vztahuje, což někdy pochopení celého textu ztěžuje.
Nemožnost dohledat historická fakta či přesnosti o některých popisovaných postavách a
některé narážky, které nám bezpochyby navždy zůstanou neobjasněné, by však neměla bránit
pochopení živosti, briskní karikatury a jazykového umění autora těchto veršů.

Su, donna Gemma, co·la farinata

[Tak, paní Gemmo, s farinatou (kaše z obilovin
nebo mouky)

e col buon vino e co·l’uova ricenti,

a dobrým vínem a čerstvými vejci,

che la Mita per voi sia argomentata,

zaopatřete Mitu,

ch’io veggio ben ch’ell’ha alegati i denti.

vždyť dobře vidím, jak (doslova) „má svázané
zuby“. (tzn. neaktivní, tedy nejí)

Non vedete com’ell’è sottigliata?

Nevidíte, jak je pohublá?

Maravigliar ne fate tutte genti.

Diví se tomu všichni.

Donna Filippa assai n’è biasimata

Donně Fipippě za to už dost hubují

da tutti i suoi amici e da’ parenti.

všichni přátelé a příbuzní.

Or acendete il foco e sì cocete

Tak zapalte oheň a uvařte

cosa che spesso in bocca si metta;

něco, co rychle může vzít do úst,

se non, per certo morir la farete;

a jestli ne, brzy vám umře;

che la gonnella, che sì l’era stretta,

vždyť z té suknice, která jí byla tak těsná,

se ne porian far due (be·llo vedete)

by šly udělat dvě (dobře to vidíte),

così è fatta magra e sotiletta.

tak je hubená a útlá.]

Kdo je Mita? Gemma? Paní Filippa? A proč Mita zhubla? To jsou otázky, jejichž odpovědi si
můžeme jen domýšlet. Nápadná pohublost Mity, která je s oběma ženami velmi
26

De Sanctis, Francesco. Dějiny italské literatury. Praha : SNKL, 1959, s. 27, [naše kurzíva].
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pravděpodobně v příbuzenském či blízkém vztahu (většinou se uvádí, že Filippa je její matka
a Gemma porodní bába, služka či další příbuzná), je vysvětlovaná náhlým přerušením
těhotenství. Jedná se zřejmě o skandál, který se v té době po Florencii rozšířil, a stejně jako u
dalších sonetů byla fakta, na která Rustico naráží, tehdejším posluchačům známá. Utajovaný
potrat, který má Rustico zřejmě na mysli, je záminka pro lehkou satiru. Komický efekt
působí, že autor předstírá zájem o zdraví Mity, přestože on i posluchači vědí, že její náhlá
pohublost není způsobena nedostatkem jídla. Mita s Gemmou a Filippou se tak připojují k
zástupu Rusticových postav, jsou dalšími tvářemi z jeho „galerie“.
Z literárního hlediska nepovažujeme za důležité přesné historické určení postav, které by snad
v některých případech objasnilo ne zcela jasné narážky na fakta, jež jsou nám dnes neznámá,
ale pro pochopení Rusticova mistrovství nejsou příliš relevantní – důležitá je spíše mistrná
ironie, s kterou autor radí ženám, jak postupovat, a předstírá ironický zájem o Mitino zdraví.
Tato ironie na adresu těchto i dalších florentských postaviček se nám jeví jako účelná i
s odstupem několika set let.
„V těchto sonetech skoro jako by Rustico, v prostoru a čase, které se shodují s hic (Florencie a
okolí) et nunc (k tomuto účelu občas slouží i blízká minulost a budoucnost), vytvářel kruh, po
jehož obvodu sedí publikum – intelektuální i neintelektuální přátelé, známí, sousedé
z blízkého okolí nebo ze čtvrti – komplic a účastník této trochu divadelní hry řízené tím, kdo
mluví, a podněcované opakovanými apostrofami (osloveními), dialektikou já-ty / my / vy
(určené chvíli herci, chvíli divákům) a stálou přítomností zrakových vjemů; a ve středu právě
on, Filippi, který si pro sebe nechává hlavní roli mluvčího a pozorovatele-garanta.“27
Nedostatek informací o Rusticově okolí a příčinách, proč se rozhodl své „oběti“ karikovat,
vede k různým interpretacím jeho díla. V poslední kompletní edici jeho veršů, které připravila
Silvia Buzzetti Gallarati, je kladen důraz na možné obscénní skryté druhé významy. „Je tedy
oprávněné i v dalších sonetech pod prvním plánem diskurzu, který je čtený jako „nevinný“
nebo skoro, tušit schovaný právě diskurz obscénní, který je vázaný k situacím a tématům

27

[In questi sonetti è come se Rustico, in uno spazio e tempo che coincidono con l’hic (Firenze e dintorni) et
nunc (in funzione del quale sono sporadicamente chiamati a causa un passato e un futuro prossimi), quasi
segnasse un cerchio ideale, intorno alla cui circonferenza siede il pubblico – amici intelletuali e non, conoscenti,
vicini di casa o di quartiere – complice e partecipe di un gioco un po’ teatrale, condotto dal locutore e suggerito
dalle ricorrenti apostrofi, dalla dialettica del l’io-tu/noi/voi (designati ora gli attori ora gli spettatori) e
dall’insistenza sulla percezione visiva; al centro proprio lui, Filippi, che riserva a sé il ruolo principe di locutore
e osservatore-garante.] Filippi, Rustico. Sonetti satirici e giocosi. Op. cit., s. 26.
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vztahujícím se k sféře hetero a homosexuální erotiky.“28 Autorka u většiny komických textů
pečlivě dokládá možná další vysvětlení tohoto typu, s trochou nadsázky lze konstatovat, že se
za každým veršem skrývá erotická metafora pánského či dámského pohlavního orgánu či
soulože. Erotické dvojsmysly jsou nedílnou součástí komicko-realistické poezie29, již Marti
v některých sonetech tento záměr vytušil30, nezdá se nám však pravděpodobné, že by principu
aequivocatio oscena bylo použito v takovém množství. Tato teze se také mezi italskými
odborníky nesetkala s jednoznačným souhlasem.31 Přestože se nám jeví vhodné rozdělení na
lehčí ironii a proti ní stojící příklady drsnějšího vituperia (kde jsou tyto narážky velmi přímé a
autor nemá nutnost se skrývat za druhé skryté významy), neměli bychom však zapomínat, že
na některých místech a převážně v některém typu Rusticových básní podobná interpretace
možná je a je vhodné se nad ní alespoň zamyslet.
Druhou částí tvorby Rustica Filippiho jsou sonety milostné. V rukopise, ve kterém se pro nás
jeho dílo zachovalo, jsou zastoupené ve stejném počtu jako sonety komické. Přestože se
objevily i tendence některých literárních historiků vykládat Rusticovy milostné verše jako
ironické, se skrytým burleskním laděním, pravděpodobně se jedná opravdu o vážně míněné
kurtoazní skladby.32 Paní jeho veršů, označovaná nejčastěji jako mia donna, případně
madonna, je pouze literární projekcí básníkových citů. Nemáme žádné zprávy o její faktické
existenci a zajímavé je, že se neobjevuje ani žádné jméno, případně senhal. Francescovi de
Sanctis byla sympatičtější spíše Rusticova tvorba milostná. Přesto ji ale i on nestaví na příliš
důležité místo, našeho básníka považuje za jednoho z mnoha, nepříliš originálního a pouze jej
„zařazuje do zástupu ostatních“. Rusticovy milostné verše tedy zjevně nepovažuje za příliš
objevné, ale ani je zcela nezatracuje. „Ale v některých básnících je již cítit kult formy, lásku
ke ‚krásnému slohu‘. Dino Frescobaldi, Rustico di Filippo, Guido Novello, Lapo Gianni,
Cecco z Ascoli jsou průvodem, v němž vyniká postava Guida Cavalcantiho.“33
Vyšší, milostná, kurtoazní tradicí inspirovaná část tvorby Rustica Fillipiho, je méně originální
než ta žertovná. Živost a barevnost, kterých jsou jeho komické sonety plné, se v milostné
28

[Legittimo, allora, sospettare che anche negli altri sonetti, al di sotto di un primo ordine di discorso, letto come
„ingenuo“ o quasi, si nasconda proprio un discorso osceno, legato a situazioni e temi relativi alla sfera
dell’erotismo etero e omosessuale;] Filippi, Rustico. Sonetti satirici e giocosi. Op. cit., s. 36.
29
Oblíbené obzvláště v 15. století, vzpomeňme například Karnevalové zpěvy Lorenza Medicejského, které jsou
vystavěné na principu aequivocatio oscena, či sonety-hádanky vytvářené na stejném principu, s kterými se
setkáme v tenzoně Leona Battisty Albertiho a Burchiella.
30
Cf. Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 42.
31
Proti této tezi zareagoval např. Umberto Carpi. Stupri filologici: il caso del Barbuto. In Allegoria, n.s., XX,
2008, s. 229-37. Cf. Poesia comica del medioevo italiano. Op. cit., s. 93.
32
Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 49-50.
33
De Sanctis, Francesco. Op. cit., s. 31, [naše kurzíva].
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tvorbě vytrácí. Tematika tohoto Rusticova zpěvníku je koherentní, zcela chybí zmínky o
politice i ostatních realističtějších tématech. Aktualizace, odkazy na konkrétní místa (v tomto
případě Florencie a okolí, v komicko-realistické poezii obecně je prostor rozšířený na celé
Toskánsko) nebo události a osoby zde zcela chybí. Autor, literárně bezpochyby vzdělaný,
pečlivě navazuje na milostnou tematiku okcitánskou i siculo-toskánskou. V sonetu „Amor fa
nel mio cor fermo soggiorno“ nalezneme například motiv lásky, která je pevně usazena
v srdci. V sonetu „Come pòte la gente sofferire“ jako by Rustico dokonce předjímal
stilnovistickou poetiku s ústředním motivem donna-salute. Jeho milostná tvorba, které
bohužel v této práci nelze poskytnout větší prostor, přestože nepostrádá určitou eleganci, je
spíše literárním cvičením a nepřinesla mnoho nového.34
Z hlediska komicko-realistické poezie je především z formálního hlediska zajímavý sonet
„Poi che voi piace ch’io mostri allegranza“. V tomto sonetu s čistě milostnou tematikou
(míněnou vážně) promlouvá básník a jeho paní, vedou dialog. Milenec žádá o slitování a
vyznává svoji lásku. Dialogické sonety budou oblíbenou formou i u komických básníků, jako
je například Cecco Angiolieri, kteří podobné rozhovory přenesou do komického prostoru.35
Rustico Filippi také experimentoval se sonetem na pokračování, tzv. sonetto continuato, kdy
několik po sobě jdoucích sonetů vytváří dialog básníka s jeho paní (která je většinou
označovaná jako „mia donna“), milostným objektem jeho veršů, přičemž v jednom sonetu
promlouvá on, v následujícím pak ona. V komicko-realistické linii se však pro budoucnost
zachoval spíše klasický sonet dialogický, kdy v rámci jednoho sonetu promlouvá muž i žena a
jejich hlasy se střídají. Tento typ sonetu najde svého největšího pokračovatele, i když
v komickém ladění, a snad se bude jednat i o parodii těchto skladeb, ve slavných dialogických
sonetech Cecca Angiolieriho, jako je „«Becchin’amor!» «Che vuo’, falso tradito?»“ nebo
„«Becchina mia! – Cecco, nol ti confesso.»“
Jak prokázal Mario Marti v knize36, která se stala jednou z nejdůležitějších studií o komické
tvorbě na italském území, Rustico Filippi navazoval na mnohá topoi, která migrovala již
z antické literatury. Marti mluví o tzv. europeismu, tedy společných evropských kořenech
komicko-realistické poezie. Jedním z typických prvků, které se objevily již ve starších dobách
(a v jedné z následujících kapitol mu bude věnována zvláštní pozornost), a v období italského
34

Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 73.
Více viz Filippi, Rustico. Sonetti amorosi e tenzoni. A cura di Silvia Buzzetti Gallarati. Carocci : Roma, 2009,
s. 78-79.
36
Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit.
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středověku či spíše podzimu středověku, jak bývá toto období označováno, se objevily na
literární scéně opět s novou vitalitou, je vituperium in vetulam, tedy vituperium proti starým
ženám. Je až zarážející, jak silně tento topos bude na italské půdě rezonovat.
Přestože má tento topos přesně dané parametry, které neposkytují básníkovi velkou svobodu,
z jazykového hlediska je možné experimentovat s jazykem způsobem, který by u milostné
tematiky nebyl možný. Z tohoto hlediska se tedy jedná o nebývalou inovaci. Ani Rustico se
od typické stavby skladby vituperium in vetulam nevzdálil. Nejen další básníci komického
stylu, ale dokonce i někteří stilnovisté si tento topos vyzkouší.37

Dovunque vai, conteco porti il cesso,

[Kamkoli se hneš, neseš s sebou smrad latríny,

Oi buggeressa vecchia puzzolente,

ach, stará smrdutá stařeno (lit.),

che qualunque persona ti sta presso

že kdokoli je u tebe blízko,

si tura il naso e fugge inmantenente.

zacpává si nos a hned utíká.

Li dent’i·le gengìe tue menar gresso,

Tvoje zuby a dásně vytvářejí kámen,

ché li taseva l’alito putente;

protože je zanáší smrdutý dech;

le selle paion legna d’alcipresso

sedátka latrín zdají se být z vonného dřeva

inver’ lo tuo fragor, tant’è repente.

v porovnání s tvým puchem, tak je silný.

Ch’e’ par che s’apran mille monimenta

Jako by se otvíralo tisíc hrobů,

quand'apri il ceffo: perché non ti scolpe

když otevřeš hubu: proč neumřeš

o ti rinchiude, sì ch’om non ti senta?

nebo se někde neschováš, aby tě nebylo cítit?

Però che tutto ’l mondo ti paventa:

Protože svět z tebe má strach,

in corpo credo figlinti le volpe,

myslím, že v tvém těle mají noru lišky [doslova
„rodí lišky“, liška je podle bestiářů zvíře známé
pro špinavost a nelibý zápach],

ta·lezzo n’esce fuor, sozza giomenta!

tolik puchu z tebe je, babo zatracená (lit.)!]

37

Více o tomto typu vituperia viz kapitola o komické produkci stilnovistů.
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Podobně jako dialogické nebo politické sonety, i toto vituperium in vetulam38 najde ohlas u
pozdějších básníků. Také klasická vituperia najdou svá pokračování. Jen lehká karikatura a
satiricky popsané osoby z autorova okolí, v kterých plně cítíme jeho dobu, nenajdou v poezii
mnoho přímých pokračovatelů. Rusticova „galerie“ zůstává jedinečná.
Jaký typ básníka byl tedy Rustico Filippi? Dnešní doba si ho pamatuje jako básníka komickorealistického. Jeho komická tvorba stojí na samém počátku linie, která s větší či menší
intenzitou bude doplňovat italskou poezii po několik století. Jeho nepříliš originální milostná
tvorba však dává již na samém počátku italské literatury nahlédnout zajímavý úkaz. Toto
Rusticovo bifrontismo je důkazem, že básník mohl psát současně ve vyšším i nižším stylu.
Bylo možné si vybrat a následně se proslavit v rámci obou žánrů. Jak upozorňuje Pier
Vincenzo Mengaldi v předmluvě k dnes již klasickému vydání Rusticových sonetů
v nakladatelství Einaudi, je důležité připomenout, že Rustico tvořil v obou stylech současně,
což se již u dalších básníků nebude opakovat.39 Rustico Filippi byl ve své době uznávaný, a to
nejen (jak by asi rád dokázal De Sanctis) pro své texty milostné.40 Tato argumentace se zdá
být kruciální v případě dalších generací básníků (jako je například i Cecco Angiolieri), kterým
byla připisovaná nižší vzdělanost či přímo nevzdělanost a jejich tvorba byla zaměňována za
jejich život. (Ne)autobiografičnost těchto textů je velmi složitá otázka, kterou je potřeba mít
stále na paměti. Komicko-realistická poezie tedy není „méně vzdělaná“, není to ani „poezie
lidu“. Schopnost žánrového výběru prvního velkého komicko-realistického básníka však
může osvětlit i tvorbu básníků o něco mladších, kteří si vybrali pro svoje texty už jen styl
„nižší“, komický, a „vyšší“ styl pouze parodovali.

38

Máme na mysli hlavně sonet Guida Cavalcantiho „Guata, Manetto, quella scrignutuzza“ a „Volvol te levi,
vecchia rabbïosa“ Guida Guinizzelliho. Podobnou skladbu však po sobě zanechala celá řada autorů.
39
Filippi, Rustico. Sonetti. A cura di Pier Vincenzo Mengaldo. Op. cit., s. 5.
40
Jeho určitou proslavenost dokazuje fakt, že mu Brunetto Latini dedikoval Favolello, kde také oslavil jeho
básnické umění. Známost jeho komických skladeb dokazuje později Francesco da Barberino, který ho ve svých
Documenti d’amore označuje za misogyna a nactiutrhače žen. Citáty těchto děl viz FILIPPI, Rustico. Sonetti
amorosi e tenzoni. Op. cit., s. 17-24.
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3. Komicko-realistická poezie v období největšího rozkvětu

Asi mezi lety 1280–1350, tedy na samém konci duecenta a v první polovině trecenta, můžeme
hledat vrchol komicko-realistické poezie. Je to první období, kdy se tento typ skládání veršů
viditelně rozšířil a zaznamenal úspěch u většího množství autorů. Tyto úspěchy jsou nejen
kvalitativní, ale i kvantitativní. Po boku nejslavnějších komických básníků zde stojí také řada
dalších autorů, kteří na úkor originality opakují stále dokola komická topoi. V této době
nebývale velké množství autorů volí komický žánr, a tato volba je zajisté vědomá. Někteří se
soustřeďují pouze na jednu tematickou oblast, jiní ve svém díle pokryjí většinu typických
tematických okruhů, jako jsou politický sonet (příp. sirventes), misogynské či ženské téma,
otázka peněz a chudoby nebo naopak bohatství nebo obecného protestu proti stávající
společnosti či svět naruby – parodie zavedených hodnot a tradic v obecném smyslu. Největší a
nejznámější z autorů této doby je Cecco Angiolieri, jehož stopa se nesmazatelně otiskne
v tvorbě všech dalších nejenom komických básníků, kteří přijdou po něm. Podobně jako se
italská novelistika bude po dlouhou dobu ohlížet zpět k Giovannimu Boccacciovi a jeho
Dekameronu, bude se inspirovat, vymezovat nebo hledat další možné cesty, a italská poezie
se nikdy neobejde bez vzpomínky na velké postavy Danta Alighieriho a Francesca Petrarky, i
Cecco Angiolieri se stane vzorem, ke kterému se další tvůrci budou odvolávat nebo se vůči
němu vymezovat, i když v rámci přece jenom skromnějším, v rámci italské poezie komickorealistické, poezie parodické, burleskní, žertovné. Značně středověké ukotvení komických
textů tohoto období zpestřuje vitalita a snad můžeme říci i jadrná poživačnost, se kterou se
nejzajímavější autoři pouští do témat, která jsou „vyšší“ poezii na míle vzdálená. Že se
nejedná o okrajovou tendenci, dokazuje kromě množství autorů také fakt, že i někteří „velcí
básníci“ italské literatury neodolali jazykovým možnostem a hravosti komicko-realistického
žánru a měli zájem si jej alespoň vyzkoušet, pokud se mu nemohli či nechtěli přímo
systematicky věnovat – za všechny uveďme Guida Guinizzelliho, Guida Cavalcantiho nebo
samotného Danta Alighieriho, jejichž komické tvorbě bude věnován prostor v další kapitole.
Rádi bychom ukázali, že tendence některých proudů literární historie do určité míry
marginalizovat žánr komicko-realistické poezie v období od konce duecenta do vrcholného
cinquecenta u většiny kvalitnějších komicko-realistických nejsou opodstatněné. I v průběhu
této doby, vzhledem k tomu, že se jedná o několik století, je možné samozřejmě pozorovat
desetiletí větší básnické činnosti a dobu spíše méně aktivní (ovlivněnou zejména
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humanismem a vzestupem latiny jako literárního jazyka), linie komicko-realistické poezie se
však jako červená nit táhne celým tímto obdobím, s větší či menší frekvencí, její kontinuita je
však dobře pozorovatelná a i vývoj samotné poetiky v rámci žánru se nám jeví velice
zajímavý. Komicko-realističtí básníci zpracovali mnohá témata, která se v literatuře objevila
již dříve. V antické literatuře, ve středověké poezii latinské nebo ve starofrancouzských
trubadúrských textech lze nalézt množství jejich inspiračních motivů; tato témata či přímo
migrující topoi byla na italském území převzata a využita se značnou originalitou nové,
pulzující doby podzimu středověku či počínající renesance.

3. 1. Nejčastější topoi: protest proti světu, chudoba a autoportrét
Jak jsme již naznačili, emblematickým básníkem celého tohoto období se stává Cecco
Angiolieri. A to nejenom díky svým textům, ale také díky určité míře proslulosti a obecně
známým mylným interpretacím, kterých se jeho dílu převážně v posledních dvou staletích
dostalo. Bez nadsázky je možné tvrdit, že jeho jméno je v současné době pravděpodobně
jediné z celé skupiny básníků komicko-realistického žánru (s výjimkou autorů tvořících na
medicejském dvoře v druhé polovině quattrocenta, kteří se věnovali i dalším žánrům, ale
proslavili se spíše jinými věcmi než svými komickými texty), jenž nezní povědomě pouze
odborníkům na danou problematiku, ale i širší veřejnosti. Většina ostatních básníků je známá
pouze jako skupina – poeti giocosi, hlas Cecca Angiolieriho snad zní o něco hlasitěji, i když
většinou jen v jediném sonetu, a to „S’ i’ fosse fuoco, ardere’ il mondo“.
Cecco Angiolieri je emblematický v mnoha směrech a jeho tvorba se dá klasifikovat mnoha
způsoby. Přestože jednotlivých témat v jeho tvorbě nalezneme velké množství (jejich seznam
poskytuje např. v úvodu ke sbírce jeho básní Raffaella Castagnola41), podle našeho mínění je
nejvíce účelné dělit jeho dílo do dvou linií: básně, ve kterých s různou intenzitou navazuje na
goliardickou tradici a komická topoi, a básně s „milostnou“, ženskou tematikou.42 Výčet
témat, kterým se Cecco Angiolieri ve svých více než sto sonetech věnuje, je velmi obsáhlý.
Jmenujme alespoň některá – za zajímavý považujeme výčet Maria Martiho, který rozlišuje
témata hlavní, jako je vituperium, protiženská tematika, satira proti kléru, oslava peněz a
chudoba, proměny štěstěny, a témata vedlejší, ostatní a k nim přiřazené motivy, které
41

Cf. Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di R. Castagnola. Milano, Mursia, 1995.
Toto dělení viz Mario Marti. Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s.
83.
42
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vycházejí ze starší, často lidové tradice, jako jsou citace přísloví, zmínky o historických a
fantastických postavách, jako je například Merlin nebo Šalamoun, použití bestiářů a
podobně.43

3. 1. 1. Protest proti světu
Protest proti světu, proti zavedeným pravidlům, proti panujícímu řádu ve společnosti, je
jedním z typických témat komicko-realistické poezie a Cecco Angiolieri se stal jeho typickým
představitelem. Tato tematika dokonale odpovídá „romantické představě“ o těchto básnících
jako o psancích, o vyděděncích ze společnosti. V části zabývající se autobiografií v komickorealistické poezii budeme mít možnost tuto představu detailněji popsat a snad i vyvrátit.
Přesto je tematika protestu proti stávajícímu řádu velmi vděčným materiálem, jež zejména
z čtenářského hlediska vždy najde své obdivovatele, kteří hledají nepříliš přesné (právě pro
roli autobiografie v jejich díle) paralely s Françoisem Villonem a dalšími „Rozhněvanými
mladými muži“.
V tomto ohledu se proslavil Angiolieriho sonet, často označovaný za „manifest“ komickorealistické poezie, v kterém je oslavena trojice požitků, a to „donna, taverna, dado“, tedy
krčma, vrhcáby a žena.44 Motiv ženy je zde neodmyslitelný (i když v jiném duchu), a
doplňuje „jedinečné panorama plebejských radovánek“.45

Tre cose solamente mi so’ in grado,

Jen nad tři věci mi nic neznamená,

le quali posso non ben ben fornire,

a těch si neseženu do sytosti:

ciò è la donna, la taverna e ’l dado;

a to je krčma, vrhcáby a žena.

queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.

Z těch tří mi srdce skáče blažeností.

Ma sí me le convèn usar di rado,

Jenomže, ouvej, často na ně nemám,

ché la mie borsa mi mett’ al mentire;

když peněženka zvoní prolhaností.

e quando mi sovvien, tutto mi sbrado,

Jak na to myslím, láteřím a sténám,

43

Cf. Ibid., s. 9-11.
Oslava těchto tří neřestí se objevuje také v nedávné době předchozí, vzpomeňme například některé skladby ve
svazku Carmina burana. Cf. Carmina burana. A cura di Piervittorio Rossi. Bologna : Bompiani, 2010, s. 190.
45
Cf. Marti, Mario. Cecco Angiolieri e I poeti autobiografici tra il ‘200 e il ’300. Galatina : Tip. Vergine, 1946,
s. 113.
44
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ch’ i’ perdo per moneta ’l mie disire.

že pro pár grešlí přijdu o žádosti.

E dico: «Dato li sia d’una lancia!»,

A říkám: – Kdo by ho tak kopím bod! –

ciò a mi’ padre, che mi tien sì magro,

tátu, co mi tak utrhuje píce,

che tornare’ senza logro di Francia.

že domů odvšad lít bych o překot!

Trarl’un denai’ di man seria più agro,

Vyrazit z něho groš by bylo více

la man di Pasqua che si dà la mancia,

– i o koledě, když je Boží hod –

che far pigliar la gru ad un bozzagro!

než vymluvit si tele z jalovice.
(přeložil Jaroslav Pokorný )46

Nejenom, že je oslava těchto tří radovánek jedním z hlavních a opakujících se témat komickorealistické poezie, která se tím jasně staví na opačnou stranu, než je poezie kurtoazní či jiná
poezie „vyššího“ stylu, avšak později také nalezne v literatuře své pokračovatele, kteří
nejenom že vzývání této trojice znovu připomenou, ale obohatí ji i o další významy. Na konci
quattrocenta například Luigi Pulci tuto trojici (tentokrát „gola, culo, dado“) opět využije u
slavného Marguttova Creda, jedné z nejznámějších pasáží svého Morganta, kde ji ještě
obohatí o blasfemický rozměr, když vzývání této trojice přirovnává k vzývání Boží trojice.47
Ve výše uvedeném sonetu se ale nesetkáváme pouze s chválou těchto tří světských radovánek
v goliardickém stylu, ale i s postavou Angiolieriho otce, který básníka drží finančně zkrátka a
tím způsobuje, že se mu „krčma, vrhcáby a žena“ neustále nedostávají. Jedná se o typický
hyperbolizovaný obraz nejen básníkovy chudoby, ale i otcovy lakotnosti. S podobnou
nadsázkou se v Ceccových sonetech setkáme často. Otec Cecca drží zkrátka ve všech
radovánkách, nemůže si dopřát ani dobré víno – viz „Il pessimo e ’l crudele odio, ch’io
porto“, v tomto sonetu se již téma otce blíží vituperiu. Cecco stále doufá, že otec zemře a on
dostane peníze, současně si je ale také vědom toho, že spíš půjde vrátit čas, než by se to stalo
a on své dědictví dostal (viz „I’ potrei anzi ritornare in ieri“).
Motiv lakotného otce, jenž nedopřává mladé generaci dostatečnou finanční podporu pro jejich
radovánky, je topos, který najdeme i v antické literatuře, podobné zápletky se vyskytují
46
47

Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika. Praha : Mladá fronta, 1964, s. 45.
Viz kapitola 7. 4. 2. 1. „Morgante a Margutte“.
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například u Plauta. Je to však současně také jeden z projevů protestu proti společnosti. „Motiv
proti otci je opravdu ‚motiv‘, stejně jako misogynie, jako láska k penězům, jako záliba
v tématu ‚žena, hospoda, kostky‘.48 Tyto motivy jsou provázané a jsou v neustálém dialogu.
Zajisté není nutné uvažovat s vážnou tváří nad důvody, proč měl Cecco se svým otcem tak
vážné problémy. Pokud Cecca a jeho invektivy začleníme do celého proudu evropské
komické poezie, podobné úvahy literárních historiků konce 19. století dnes již působí
úsměvně: „Možná byli messer Angioliere a monna Lisa špatnými rodiči: ale i pokud to
připustíme, z důvodů, které jsme dříve poznamenali, je jisté, že Cecco byl ničemný syn.“49
Topos chudoby básníka, jeden z nejčastějších motivů komicko-realistické poezie vůbec, se
zde tedy setkává s protestem proti zavedeným pořádkům, kterých je otec, hlava rodiny, pán
zajišťující stabilitu a také rozhodující o finančních otázkách nejen úzké rodiny, ale často i
širokého příbuzenstva, výborným symbolickým zástupcem. Básník, stěžující si na svůj trpký
osud způsobený nedobrou finanční situací, je skoro komicko-realistické cliché. V některých
případech je tento topos zasazený do širšího rámce protestu proti rodině, která bývá
zástupným elementem pro společnost a její zavedený systém. Tato tematika často probleskuje
i v sonetech s milostným laděním, protože dotyčná „žena“ z naší trojice často žádá po milenci
dary, její láska není nezištná a básník tak není schopen ji získat. Láska je snížena na čistě
fyzickou úroveň, v sonetu jsou vědomě obráceny dobové hodnoty. Tento „svět naruby“, který
narušuje běžný řád, a oslava tří hříchů jako jediných věcí, po kterých básník touží, odkazuje
ke karnevalovému smíchu.
Protest proti otci, kdy se Cecco Angiolieri nebojí vyjádřit nenávist přímo, dostává také prostor
v již zmiňovaném sonetu „S’ i’ fosse fuoco, ardere’ il mondo“. Zde je rozvinuto a popsáno
explicitněji nejen téma smrti otce, v kterou básník doufá a která by mu vyřešila tíživou situaci,
ale protest proti zavedeným pořádkům v rodině se zde rozšiřuje na celou společnost, celý svět.

S’ i’ fosse fuoco, ardere’ il mondo;

Být oheň, vše bych spálil bez všech žertů,

s’ i’ fosse vento, lo tempestarei;

být vítr, pěknou spoušť bych natropil,

s’ i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;

být voda, svět bych rázem utopil,

48

„Il motivo antipaterno è propriamente un «motivo», come il misoginismo, come l’amore al denaro, come la
predilezione «donna taverna dado».“ Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit. s.
95.
49
D’Ancona, Alessando. Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo decimoterzo. In Studi di critica e
storia letteraria, Bologna : 1880, s. 144.
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s’ i’ fosse Dio, mandereil’en profondo;

a být tak Bůh, hned poslal bych ho k čertu.

s’ i’ fosse papa, serei allor giocondo,

Být papež, tu bych jen tak pro zábavu

ché tutti cristïani embrigarei;

křesťanské duše řádně potýral,

s’ i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei?

a být tak císař – co bych zapíral? –,

a tutti mozzarei lo capo a tondo.

všem do jednoho uřízl bych hlavu.

S’ i’ fosse morte, andarei da mio padre;

Být smrt, tu šel bych rovnou za svým tátou,

s’ i’ fosse vita, fuggirei da lui;

být život, fouk bych před ním, paskřivcem!

similemente faria da mi’ madre.

A s mámou totéž – říkám pravdu svatou.

S’ i’ fosse Cecco, com’ i’ sono e fui,

A být tak Cecco, jako že jím jsem,

torrei le donne giovani e leggiadre:

vzal bych si každou mladou, boubelatou

le vecchie e laide lasserei altrui.

a ošklivé bych ponechal – vám všem!
(přeložil Jiří Pelán)50

Pečlivé formální propracování sonetu naznačuje, že se nejedná o osobní výpověď, výtrysk
básníkových emocí, zahořklosti vůči bohu a společnosti, jak tomu chtěli někteří literární
historici 19. století. Jakkoli za výše uvedenými řádky může existovat určitá dávka osobního
zaujetí, skladba je především součástí komicko-realistické tradice. Je zde patrné obrácení
klasických hodnot, když básník vyjmenovává svá destruktivní přání. Pozoruhodná je také
poslední tercína sonetu. Cecco se z výšky obecných vituperických úvah, nemožných a
nepravděpodobných vizí, vrací zpět na zem ke svému malému problému (ukazuje se pouze
jako požitkář, sukničkář) a proměňuje, snižuje tón. Autor vědomě a záměrně znesvěcuje
hodnoty, jako je například křesťanské milosrdenství. Nezapomínejme, že také sám sebe
promítá do základních prvků přírody (oheň, vítr, voda) i nejdůležitějších zástupců lidské
společnosti té doby (papež, císař – následně matka, otec). Toto narušení běžného řádu ve
50

Pro úplnost uvádíme také překlad Jana Vladislava: „Kdybych byl oheň, zapálil bych svět, / kdybych byl vítr,
rozvál bych jej v prach, / kdybych byl příval, rázem bych jej splách, / kdybych byl Bůh, do pekel bych jej smet; /
kdybych byl papež, ach, to bych se smál, / to by se měli všichni křesťané, / kdybych byl císař, věřte nebo ne, /
všem poddaným bych hlavy usekal; / kdybych byl smrtka, šel bych za otcem, / kdybych byl život, prchl bych mu
z žil / a totéž bych i s matkou učinil; / kdybych byl Cecco, jako že jím jsem, / sám bych si všechny krásné ženy
vzal a ošklivé těm druhým ponechal.“
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spojení se značnou mírou nadsázky, která celý text provází, opět vypovídá o velké míře
karnevalovosti, která je v Angiolieriho sonetech obsažená.
Již Benedetto Croce vyzdvihl bizarní hyperboly, které se objevují v Angiolieriho textech
„proti otci“51:
Ché la Morte paura ha di morire,

[Že i smrt má strach zemřít,

e, s’ella entrasse in lui, i’son sicuro

a pokud by do něj vstoupila, jsem si jist,

ch’ella morrebbe e lu’ faria guarire!

že by hned zemřela a jeho uzdravila!]

Není to však jen Cecco Angiolieri, který nám po sobě zanechal skladby s podobnou
tematikou. Také Meo dei Tolomei, básník, jehož dílo bylo dříve často zaměňováno právě se
sonety Cecca Angiolieriho,52 rozvíjí podobné téma. Meo dei Tolomei (1260-1310), Sieňan
stejně jako Cecco Angiolieri, nám ve svých básních představuje jakýsi příběh o nenávisti
způsobené majetkovými neshodami mezi ním, jeho matkou, bratrem Minem přezdívaným
Zeppa53 a bývalým přítelem Ciampolinem. Meova matka protěžuje jeho bratra a společně
Meovi berou z jeho peněz (pravděpodobně dědictví), matka dokonce usiluje svému synovi i o
život. Na adresu matky, bratra i Ciampolina míří často drsná vituperia (v sonetu „Per Die,
Min Zeppa, or son gionte le tue“ dokonce s vulgárním zakončením), která po formální stránce
připomínají nejen Rustica Filippiho a Cecca, ale i tenzonu Danta Alighieriho s Foresem
Donatim. Postavy jsou podrobeny nesmířlivé parodii, upozorňující na jejich morální
pochybení, často si Meo samozřejmě stěžuje na jejich chování vůči své osobě. Některé popisy
mají blízko karikatuře („Quando ’l Zeppa entra ’n santo, usa di dire:“), kde je parodována
bratrova mluva a jeho život, nechybí ani dialogické sonety («Per cotanto ferruzzo, Zeppa,
dimi“). Pokud má Cecco Angiolieri na mušce především otce, v případě Mea dei Tolomei je
to matka. Podobně jako si ani Smrt nechtěla vzít Angiolieriho otce, zde se zdráhá vstoupit do
Meova bratra (viz „Se ’l capo a Min Zeppa fosse tagliato“). Jeho vyprávění je rychlé, styl
briskní. Jak uvádí Mario Marti, imaginace následujícího sonetu je jedinečná a podobný
51

Croce, Benedetto. Poesia popolare e poesia d’arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento. Bari :
Laterza, 1946, s. 135.
52
Zajímavý je osud díla Mea dei Tolomei, tento básník byl pro moderní dobu objeven až v roce 1914, kdy byl
nalezen manuskript s jeho texty v Madridu. Až Mario Marti vyhrazuje Meovi dei Tolomei ve své antologii Poeti
giocosi del tempo di Dante z roku 1956 zvláštní oddíl. Ještě Gianfranco Contini ve slavném souboru Poeti del
Duecento však některé Meovy sonety zařazuje do oddílu sonetů nejisté atribuce Cecca Angiolieriho. Ve výboru
A. F. Massèry Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli z roku 1940 jsou například ještě všechny sonety
Mea dei Tolomei uváděny pod autorstvím Cecca Angiolieriho. Mario Marti své poznatky o správné atribuci
těchto sonetů shrnul zde: MARTI, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 59-82.
53
Pro zajímavost, i Mino Zeppa je doložená osobnost; byl důležitým mužem v politické sféře a jako Sienský
velvyslanec se pravděpodobně setkal i s Dantem. Poslední zprávy o něm jsou z roku 1310. Cf. Poesia comica del
medioevo italiano. Op. cit. s. 226.
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„scénografický aparát“ pro představení epizody, podobná „akčnost“, se u Cecca Angiolieriho
nevyskytuje.54
Su lo letto mi stava l’altra sera

[Na posteli jsem tak ležel předevčírem

e facea dritta vista di dormire:

a předstíral, že spím:

ed i vidi mia madr’a me venire

a viděl jsem svoji matku přicházet

empiosamente, con malvaggia cèra.

s ničemným výrazem ve tváři.

E ’n sul letto mi salì molto fèra

A na postel mi divoce vyskočila,

e man mi pos’a la gola, al ver dire,

ruce mi dala na krk, říkám pravdu,

e solamente per farmi morire;

jen aby mne zabila;

e se non fosse ch’ i’ m’atai, mort’era.

a kdybych se nebránil, už jsem byl mrtvý.

Sì che non fu tanto rïa Medea,

Nebyla tak zlá ani Médea,

che le piacqu’ al figliuolo morte dare,

které se zachtělo zabít synka,

che mie madre non sia tanto più rea;

jako je ničemná moje matka,

ch’a tradimento mi vóls’affogare,

která mě chtěla úkladně zadusit,

per ch’a Min dimanda’ la parte mea:

protože pro Mina chce moji část jmění.

là ’ndi’ i’ lel queto: làssim’ella stare!

Tak mu ji přenechám, ať mě nechá být!]

Nevíme, do jaké míry je tento příběh inspirovaný realitou a nakolik se jedná o literární
konstrukt, musíme však připustit, že básníkova výpověď, přestože navazuje na jasné literární
předchůdce, zdá se být až podezřele živá. Na rozdíl od Cecca Angiolieriho, v jehož případě je
literární konstrukce zřetelnější, je v Meově případě možné se nad reálnou osobní záští
dotyčných postav zamyslet. Je tedy možné, že Meo dei Tolomei vhodně spojil osobní
problémy s literární tradicí?

I pokud připustíme určitou míru autobiografického vkladu,

nejedná se o osobní sdělení či autobiografickou zpověď, stále se pohybujeme v prostředí
komicko-realistické poezie, která pracuje na základě ustálených tematik, do kterých dílo Mea
dei Tolomei přesně zapadá.
54

Cf. Poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 259.
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3. 1. 2. Chudoba
Téma chudoby je jedním z nejčastějších topů komické nebo komicko-realistické poezie.
Podívejme se na chvíli do jiné oblasti, a to do poezie žákovské, kde můžeme nalézt velké
množství společných prvků.55 I česká žákovská poezie se často věnuje otázce bídy, chudoby
nebo potřeby peněz. Takto hovoří básník ve skladbě „Student píše matce o peníze“:
[…] Já však nesmírně strádám. Mám bídu a peníze nikde,
neboť můj vyzáblý míšek vydal již poslední groš.
Škrtí mě růženec dluhů: já zastavil vše, co se dalo,
nemám už ani oděv; peníze, knihy jsou pryč.
K žebrotě nutí mě bída a dohnán nutností touto,
musím se studií vzdáti; žene mě k tomu i hlad.
Topím se bezmála v dluzích a věřitel doléhá na mne,
lichvářský úrok mám platit. Není tu oddaný druh.
Dbám již o dobrou pověst a přestal jsem k ženštinám chodit,
odvykly si mé ruce hazardně s kostkami hrát. […]
(přeložil Rudolf Mertlík) 56

V této skladbě se tedy nesetkáváme pouze s tématem chudoby, ale také s celou Angiolieriho
trojicí „krčma, vrhcáby a žena“. Život, který nám zde prezentuje potulný student, se od
předmětu našeho zkoumání příliš neliší. Jediný rozdíl spatřujeme v tónu celé skladby, v tomto
případě student žádá o podporu, není zde tedy prostor pro vituperium nebo alespoň jeho
náznak, jako je tomu v případě Angiolieriho. Častěji se jedná o tzv. „žebravé skladby“57 a
setkáme se spíše se zprávou o svízelné situaci, jako například zde: „Ach, já student, světem
štván, / k utrpení stvořen, / co já často zakusím, / bídou, nouzí mořen! / Chtěl bych k svému
studiu / s horoucností spěchat, / ale velká bída mě / nutí všeho nechat. / Hle, můj oděv ubohý
tenounkou má přízi, / často trpím krutý mráz, teplo z těla mizí. / Nemohu se účastnit /
bohoslužby ranní, / ani večer zapěti / vroucí díkůvzdání.“ To samozřejmě neznamená, že by
opačná tematika ve vagantských textech neexistovala, invektivy jsou doložené např. u
Primase, mistra Huga z Orleáns.58 Určitě stojí také za zmínku, že přestože chudoba je jedním
z častých témat žákovské poezie obecně, určitá sebeironie – „humor a výsměch z vlastní bídy,

55

O vztahu ke goliardické tradici více viz Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni, Op.
cit, s. 153-155.
56
Písně žáků darebáků. Carmina Discipulorum Vagorum. Z latiny přeložili Rudolf Mertlík a Radovan Krátký.
Praha : Sfinx, 1948, s. 177.
57
Ibid., s. 12.
58
Cf. Ibid., s. 13.
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[…] je charakteristickým znakem našich žáků“59, tedy některých textů české vagantské
poezie.
Téma chudoby, které, jak vidíme, není v literatuře nic ojedinělého, a které bylo ve vagantské
latinské poezii velmi oblíbené, našlo v Itálii v období duecenta a trecenta úrodnou půdu díky
vzestupu městské kupecké společnosti a tím také určité orientaci celé společnosti na
materiální stránky života, kdy středobodem života mnoha měšťanů byl obchod. Objevuje se
nový typ člověka – kupec, který svůj majetek nezdědil, ale obstaral si jej vlastní přičinlivostí.
„Rozdíly v osobním statutu, původu, povolání a společenském postavení, zkrátka kvalitativní
rozdíly, dále vedly ke společenské diferenciaci, jež hrála větší roli než rozvrstvení městského
obyvatelstva z hlediska majetku. Přesto hlavním společenským typem zůstává měšťan a
hlavním diferenciačním kritériem peníze. Člověk z města rozděluje masu lidí, jež ho
obklopuje, na […] bohaté a chudé, rozlišuje postavení jednotlivce v hierarchii podle jeho
příjmů a majetku.“60 Peníze jsou novinkou, která postupně ovlivňuje všechny důležité stránky
života. Oběh peněz mění tradiční středověkou mentalitu a pozměňuje i oblasti, jako je víra
(Očistec, placené zádušní mše), čas (nutnost přesného měření času) a podobně.61 Za peníze je
možné získat společenské postavení a dokonce i lásku, bez finančního zajištění naopak
nemůže „moderní“ člověk ve světě uspět. Giuntino Lanfredi62 v dialogickém sonetu, kde
hovoří básník se smrtí („Morte dogliosa, ché non vien’ di botto“), představuje chudobu jako
jednu ze zbraní, kterou se lze bránit smrti – ani ta nechce mít s bídou nic společného. „Svět,
ve kterém se zmítá komický básník – Cecco Angiolieri především – je svět degradovaný,
ovšem degradovaný realisticky, kde se odhaluje anachronická neaktuálnostdvorských
(feudálních) hodnot a kde je uctíván nový měšťanský bůh, bůh peněz.“63 Setkáme se se všemi
způsoby naříkání na nedostatek peněz, od sklíčeného zoufalství až po invektivy vůči rodině,
společnosti a podobně. Připomeňme již zmíněného Mea dei Tolomei, pro kterého je kruciální
vedle příběhu o rodině (který je s tím však propojený) právě otázka peněz:

I’ son sì magro che quasi traluco

[Já jsem tak hubený, že jsem skoro průhledný,

de la persona, ma più de l’avere;

co se týká postavy, ale i majetku;

59

Ibid., s. 14.
Le Goff, Jacques (Ed.), Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999, s. 131.
61
Cf. Ibid., s. 229-240.
62
G. Lanfredi pocházel z Luccy a žil na přelomu 13. a 14. století; Bližší biografické údaje nemáme.
63
„Il mondo in cui si si dimena il poeta comico – Cecco Angiolieri in specie – è un mondo degradato, ma
realisticamente degradato, dove si rivela l’anacronistica inattualità dei valori cortesi (feudali) e si venera il nuovo
dio borghese, il dio danaro.“ Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 129.
60
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amico né parente ho che vedere

nemám přítele ani příbuzného, který by

mi voglia, sol perch’or non esco i lluco;

mě chtěl vidět, protože nikam nechodím;

[…]
E serò ricco, e ’l modo saper parmi:

A budu bohatý, a myslím, že vím jak:

mia madre, Ciampolino e ’l Zeppa tanto

moje matka, Ciampolino a Zeppa na mě

per me guadagnan che non ho ch’a starmi.

budou pracovat, já jen počkám (a pak se zmocním
jejich bohatství).

Or mi rendessen del mi’ pur arquanto!

Kdyby mi aspoň z mého něco vrátili!

Ché tutti i tre, en ben asottigliarmi

Vždyť všichni tři jsou v mém ožebračování

son Padre e Figlio e Spirito Santo.

jako Otec, Syn a Duch svatý. (= jsou zajedno)]

Peníze představují nevýslovné možnosti, chvála jejich schopností je také jedním z častých
témat našich básníků. Chudoba zde ztrácí křesťanské konotace a je představena pouze jako
utrpení, strádání, stav, pro který se básník cítí nedobře. „Až obsesivně dominantním motivem
je, že chudákovi jsou uzavřené všechny cesty, jeho situace nahrává deformovanému,
grotesknímu pohledu na okolní realitu.“64 Niccolò de’ Rossi (kolem 1290 – žil ještě v roce
1348, přesná data nejsou známá), básník z Trevisa65, popisuje vztah člověka k penězům takto:
Denari fanno l’omo comparere,

[Peníze z člověka udělají někoho,

denari el fingono scïenziato,

peníze ho udělají vědcem,

denari copreno çascun peccato,

peníze zakryjí každý hřích,

denari mostran spender e tenere,

peníze ukazují, kdo je utrácí a kdo je má,

denari danno donne per godere

peníze dávají ženy k obveselení,

denari tengon animo beato,

peníze těší na duchu,

denari lo vile meten en stato,

peníze dělají urozeným každého,

denari gli enemici fan cadere.

peníze porážejí nepřátele.

64

„Motivo ossessivamente dominante è che tutte le strade sono chiuse al povero, la cui condizione favorisce una
visione deformita, grottesca della realtà circostante.“ Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei
comuni. Op. cit. s. 154.
65
Jinde také jako Niccolò del Rosso, více viz Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s.
443-445.
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E sença loro on’omo par asiso:

A bez nich je každý zahanbený:

ch’ig reççen tuto ’l mondo e la fortuna

protože ony vládnou světu a štěstěně

e, se tu vòi, te manda en paradiso […]

a pokud si to přeješ, mohou tě dostat do ráje.]

V rámci tematiky peněz a s nimi spojené chudoby se také znovu objevuje téma „opravdové
ušlechtilosti“. Vzpomeňme slavnou kancónu Guida Guinizzelliho „Al cor gentil rempaira
sempre amore“ nebo IV. část Dantova Convivia, kde je shodně rozvíjena myšlenka, že pravá
ušlechtilost nespočívá v urozenosti, ale v intelektuální a morální kvalitě, která je uvnitř
člověka – a není dána rodem, ale přichází od Boha. Vedle možnosti ušlechtilosti rodem a
ušlechtilosti stilnovistické tedy nabízejí komicko-realističtí autoři ještě možnost třetí; totiž
ušlechtilost díky penězům66 – protože v jejich realitě je člověk vážený jen natolik, kolik má
peněz. Kdo nemá peníze, nemá ani přátele a tím je mu také odepřena možnost se někam
dopracovat či povýšit na společenském žebříčku; kdo má peníze, může vše, je šťastný a lidé
ho mají rádi. Shodně hovoří i Cecco Angiolieri: „stříbro – dělá z chlapa básníka. / Krom toho
svede mnoho věcí dál: / že nemocného ovšem uzdravuje, statky dá lidem, jak jsem povídal, /
pohůnka zlepšuje a zušlechťuje / dá mrav a vtip“67. Jinde s notnou dávkou fantazie a snad i
určitou mírou lidové inspirace konstatuje, že „Così è l’uomo che non ha danari, / com’è
l’uccel quand’è vivo pelato“ (Člověk bez peněz je jako pták oškubaný zaživa). Cecco
Angiolieri hovoří o všech myslitelných efektech chudoby, z nichž hlavní je, že bez peněz mizí
i láska. Nejenom, že bez peněz žena odepírá básníkovi lásku, jak uvidíme později, ale ani
básník sám si pro množství útrap s financemi již ani nepamatuje jméno své paní (viz „La
povertà m’ha sì disamorato“). Setkáme se i s epikurejským motivem – šetřit se Ceccovi za
žádnou cenu nechce, člověk by si měl v životě užívat, má dělat, co se mu líbí (viz „Or udite,
signor, s’i’ ho ragione“).68
Chudoba sloužila jako oblíbené téma i básníkům o něco mladším. Vzpomeňme například
sonet Antonia da Ferrara (1315–1371/74)69 „E’ me recorda, cara mia valise“, který je součástí
neopakovatelné tenzony mezi básníkem a jeho valise, tedy jeho taškou, zavazadlem. V
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Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit. s. 131.
Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika. Op. cit., s. 43, překlad Jaroslav Pokorný; orig. „argento, che fa
l’uom poeta. / Ancor ci ha altro, che detto non abbo: che l’ammalato sì fa san venire, / terre tenere, a quel ch’io
vi dirabbo; / e ’l mercennaro sì fa ingentilire, / buono, saccente e cortese.“
68
Cf. Marti, Mario. Le rime sulla ricchezza e sulla povertà. In M. M. Cecco Angiolieri e I poeti autobiografici
tra il ‘200 e il ’300. Galatina : Tip. Vergine, 1946.
69
Více o jeho životě a díle viz L. Bellucci. Rime di Maestro Antonio da Ferrara (Antonio Beccari). Bologna :
Patron, 1972.
67
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prvním sonetu autor s ironickým úsměškem žádá své zavazadlo, ať se na něj nezlobí, pokud
ho dá do zástavy, neb nemá peníze; snad se pro něj brzy vrátí.70 V následujícím fantastickém
sonetu zavazadlo odpovídá, plno pochopení, že situaci chápe a radí, jak se v podobné situaci
zachovat. Tyto dva sonety dodnes čtenáře uchvacují svojí nesmírnou fantazií a mírou ironie,
s kterou dokázal básník přetvořit donekonečna opakované téma chudoby, které s neustálým
opakováním postupně začalo ztrácet na originalitě a také komično v něm obsažené postupně
ztrácelo na síle. „Chudoba je habitus, tragikomická maska, s kterou se komický básník
prezentuje publiku; u básníků 14. století je to však maska stále více pevně daná a opakující se,
jako u Pieraccia Tedaldiho (asi 1300–1350).“71 V případě tohoto básníka72 je často
připomínáno právě přehnané imitování Angiolieriho stylu – podle Suitnera zde vzniká
nebezpečí podobné jako například u některých petrarkistů, kdy autoři donekonečna opakují
stejná témata pod pláštíkem žánru.73
E’ piccoli fiorin d’argento e d’oro

[Maličké florény ze stříbra a zlata

sommariamente m’hanno abbandonato,

mne úplně všechny opustily,

e ciaschedun da me s’è allontanato

a každý se ode mne vzdálil

più che non è Fucecchio da Pianoro.

dále, než je Fucecchio od Pianora.
[Fucecchio je městečko v Toskánsku, Pianoro u
Bologne]

Ond’io pensoso più spesso addoloro

Tak já zoufalý si často naříkám

che quel che giace in sul letto ammalato:

jako nemocný na svém loži:

però che ’n cassa, in mano, in borsa o a lato

protože v truhlici, v ruce, ve vaku či u boku

non vuol con meco nessun far dimoro.

žádný z nich se mnou nechce zůstat.

Ed io n’ho spesso vie maggior bisogno

A já je často potřebuji více

più che non ha il tignoso del cappello,

než je potřebný prašivému klobouk [pro zakrytí
pleši]

e giorno e notte gli disio e sogno;

a dnem i nocí po nich toužím a o nich sním.
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Viz Segre, Cesare; Ossola, Carlo. Antologia della poesia italiana. Trecento. Torino : Einaudi, 1997, s. 315.
Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit. s. 132. (La povertà è l’habitus, la maschera tragicomica con cui si
presenta al pubblico il poeta comico; maschera sempre più fissa e ripetitiva nei poeti del pieno Trecento, come in
Pieraccio Tedaldi.)
72
Biografický medailonek viz Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 717.
73
Cf. Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 171-172.
71
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e nessun vuole stare al mïo ostello,

A žádný nechce zůstat, kde já bydlím,

e poco viemmi a dire se io gli agogno,

a moc mi nepomáhá říkat, jak po nich toužím,

ché ciaschedun da me si fa ribello.

protože se ode mne každý odvrací.]

Topos chudoby se rozšířil nejen v rámci toskánské literatury, ale i na další místa italského
poloostrova, jak dokládá například jediný dochovaný sonet benátského básníka Bartolomea da
Sant’Angelo74, který zde ironicky oslavuje své bohatství75:
Eo so’ si rico de la povertate,

[Já mám takové bohatství,

che ne poría fornir Roma e Parise,

že bych jím mohl zaopatřit Řím a Paříž,

Zenoa, Pisa, Florenza e Asize,

Janov, Pisu, Florencii a Assisi,

Asti, Venezia, Padua, Civitate

Asti, Benátky, Padovu a Civitate]

[…]

Jedním z hlavních důvodů, proč si básník stěžuje na nedostatek peněz, je nemožnost
dosáhnout úspěchu u vysněné ženy. Tato žena často požaduje za svoji vstřícnost dar, ať již
finanční nebo jiné materiální hodnoty. Milenec, který nevlastní přijatelný obnos peněz a který
neobdaruje dívku nějakou pozorností, nemůže být vyslyšen. Jeho marná touha po naplnění
milostného dobrodružství často funguje v závislosti na utrpení stilnovistického básníka, který
je také plný obav a zármutku, i když ze zcela jiných důvodů. Cecco Angiolieri nejednou
spojuje téma peněz a ženy. O Ceccovi a jeho přístupu k ženské tematice však více v příslušné
kapitole. Další téma spojené s chudobou, v této době velmi odvážné až zapovězené, které se
v jeho textech objevuje, jsou zmínky o sebevraždě. Cecco je zamilovaný a bez peněz nemá na
splnění svých tužeb naději. Čeká, že mu pomůže otcova smrt a dědictví, ta se ale stále
nedostavuje:

Qual è senza denari ’nnamorato

[Kdo je bez peněz zamilovaný,

faccia le forch’e e ’mpicchis’elli stesso

ať si udělá šibenici a sám se rovnou oběsí,

ch’e’ non muor una volta, ma più spesso

protože neumírá jednou, ale častěji

74
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Více viz Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 343.
Cf. Sapegno, Natalino. Il Trecento. Op. cit., s. 73.
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che non fa que’ che da ciel fu cacciato.

než ten, který byl vyhnán z ráje. [tj. Lucifer, trpí
tedy věčně]

E io, tapin! che, per lo mi’ peccato,

A já, nešťastník! Jako trest za své hříchy,

s’egli è nel mondo Amor, cert’i’ son esso,

jestli existuje na světě Amor, jsem to já,

non ho di che pagar potesse un messo,

nemám ani čím zaplatit,

se d’alcun uom mi fossi richiamato.

kdybych se rozhodl jít k soudu.

Donca, perché riman ch’i’ non m’impicco?

Tedy, proč se nerozhodnu oběsit?

ché tragg’un mi’ pensèr ch’è molto vano:

Mám na mysli pošetilou myšlenku,

c’ho un mi’ padre vecchissimo e ricco,

že mám velmi starého a bohatého otce.

ch’aspetto ched e’ muoi’ a mano a mano

Z hodiny na hodinu čekám, že umře,

ed e’ morrà quando ’l mar sarà sicco;

ale ten neumře dřív, než moře vyschne;

sì l’ha Dio fatto, per mio strazio, sano!

tolik mu Bůh dopřál zdraví, pro moji zkázu!]

Nebo také:
Or odite, signor’, s’ i’ ho ragione

[Teď poslyšte, pánové, jestli mám dobrý důvod,

ben di dovermi empiccar per la gola:

abych se za hrdlo oběsil,

poi che la povertà mi tèn a scola

když mě chudoba má za svého žáka

madonna m’ha più a vile ch’un muscione;

a má paní mnou pohrdá víc než otravným

[…]

hmyzem;

E tutto mel fa far la povertate!

To všechno je kvůli chudobě!]

V některých sonetech se setkává více témat, například v sonetu „La stremità mi richèr per
figliuolo“76 je spojený topos chudoby a misogynský prvek. Angiolieriho chudoba je tedy
bezpochyby sebestylizací, bez ohledu na básníkovu reálnou ekonomickou situaci. Podobně je
to i s realismem, který je v jeho díle poněkud problematický – na jednu stranu můžeme najít
76

V českém překladu: „Nejhorší bída zve mě synkem svým / a já jí zase říkám matko má; /a zplozen byl jsem
žalem sžíravým / a jako chůva strast mě chovala; / a moje plíny byly záplaty / z plátna, jež nouzí jinak zve se
též; / a od vršíčku hlavy po paty / nic pořádného na mně nenajdeš; / a když jsem dospěl, pro útěchu zas / dali mi
ženu, která štěbece, / že se to nese div ne ke hvězdám; / za tisíc skřipek vydá její hlas: / kdo ovdověl a pak se
ženit chce, / je větší osel nežli osel sám!“ (přeložil Jan Vladislav)
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velké množství realistických obrazů, které se vztahují k tématům jídla, těla a dalších
praktických věcí, na druhou stranu je však jeho realismus často upravený a hyperbolizovaný.
„Zdá se, že Cecco utíká od reality a preferuje fantastický svět, chce se zkrátka bavit tím, že
paroduje realitu tak, že ji zdeformuje, převrátí a její obrazy rozpustí v hyperbolách.“77

3. 1. 3. Autobiografie
Jedna z nejdůležitějších otázek, které provázejí celé dějiny literárního bádání, jež se týká
komicko-realistické poezie, rovněž však i její prosté čtení v době nejnovější, ale i dřívější, je
otázka autobiografičnosti jednotlivých textů. Zdá se být velice lákavé hledat za jednotlivými
básníky jejich zhýralé „já“, které v sonetech nachází cestu, jak proniknout na svět a promluvit
ke svým čtenářům. Na úvod je nutné říci, že se dnes můžeme pouze dohadovat, jak to
s autobiografičností komických textů opravdu je a jaké záměry básníci doopravdy měli. O
velkém množství autorů se nedochovaly záznamy (často o nich víme podrobnosti právě jen
díky jejich textům) nebo jsou dochované záznamy nedostatečné k tomu, abychom si mohli
vytvořit morální profil či zmapovat přesné životní peripetie dotyčného básníka. Pokud se
pokusíme dokázat, že osobní výpověď je v tomto případě literární konstrukt, který závisí na
literárních topoi spíše než na momentálních zážitcích autora, nejsme schopni zaručit, že
neexistují výjimky. Nepovažujeme však tuto skutečnost za relevantní. Pokud snad do
některých vituperií autor vložil osobní nevraživost (u tohoto typu skládání je to
pravděpodobné spíše než u klasických témat chudoby či ženy), je pro nás důležitější způsob,
kterým své básně skládá a tradice, na kterou navazuje. Je nutné mít na paměti, že se nejedná o
romantiky s rozháranou duší, ale básníky tvořící v období středověku a renesance, kdy je
přístup k literatuře a dokonce i k vlastnímu já výrazně odlišný než v době moderní.
Nezajímají nás tedy ani tak osobní záměry autora, jakkoli mohou být přitažlivé, jako spíše
skladby samotné, jejich vznik a hlavně forma. Je nutné na jednotlivé básníky nahlížet
v kontextu jejich prostředí a jejich doby. Izolované analýzy mohou docházet k mylným
závěrům.78

77

„Cecco sembra rifuggire il reale e preferirgli il mondo fantastico, vuole insomma divertirsi a parodiare il reale
deformandolo e capovolgendolo e dissolvendone le immagini con iperboli.“ANGIOLIERI, Cecco. Rime. A cura
di R. Castagnola. Op. cit., s. 13.
78
Cf. Marti, Mario. Cecco Angiolieri e I poeti autobiografici tra il ‘200 e il ’300. Op. cit., s. 27.
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Emblematickým je v tomto případě tzv. „romantický mýtus“79, který se utvořil kolem postavy
Cecca Angiolieriho a kterému se budeme věnovat níže. Není to však jen komicko-realistická
poezie, která musí čelit podobným dezinterpretacím. Také středověká latinská vagantská
poezie se setkala s podobnými problémy. Někteří básníci, kteří se ve svém díle často
prezentují jako věční studenti, kteří se potulují světem od města k městu a rádi se věnují
světským radovánkám, v reálném životě vaganty nebyli a jejich texty jsou spíše literárním
konstruktem, který navazuje na goliardickou tradici a využívá její tradiční témata. „Dva velcí
básníci, kteří v 12. století založili její tradici, Hugo z Orleánsu a tzv. Archipoeta, zůstali po
celý život potulnými studenty, vaganty. Pozdější autoři žákovské poezie […] byli často vysocí
světští a církevní hodnostáři, ale představa vaganta zůstala v žákovské poezii trvale přítomna
jako básnická autostylizace.“80 Zdá se, že podobný „nižší“ styl skládání vede často ke
zmíněné interpretaci. Nejenom specifická témata, ale i toto mají žákovská poezie a komickorealistická poezie společné. „Těchto několik poznámek svědčí o tom, že při křtění vagantské
poezie došlo k mýlce, k nesprávnému úsudku: jaký obsah básní – takový život básníka, anebo
obráceně, jako by rebelské básně psali vždy jen lamželezové a lyrické básně křehcí titěrkové.
Dost bylo těch, kdo žili počestně a psali po vagantsku anebo se do vagantské noty stylizovali
[…].81
Problém interpretace textů Cecca Angiolieriho spočívá v tom, že ho literární badatelé často
studovali izolovaně, nejvíce se také zaměřovali jen na jeho osobnost.82 Pokud jeho dílo
začleníme do kontextu celého žánru, a to nejen na území Toskánska nebo Itálie, romantický
mýtus se začne pomalu bortit. Pravděpodobným strůjcem této teorie je Alessandro
D’Ancona83, který položil její základy ve studii „Cecco Angiolieri, poeta umorista del sec.
XVIII“, jež vyšla v časopise Nuova Antologia v roce 1874.84 D’Ancona považoval za zásadní
rozklíčit otázky Angiolieriho biografie k objasnění narážek v jeho sonetech.85 V této studii se
po zdlouhavém úvodu, kde se snaží objasnit sebemenší detail básníkova života, dostává
k popsání jeho díla a specificky také k charakteristice jeho humoru. D’Ancona vidí Cecca
79

Takto Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 119-120; P. Orvieto a
další.
80
Kol. autorů. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 70.
81
Lotrovský žaltář. Výbor ze středověké vagantské poezie. Překlad a doslov Radovan Krátký. Praha a Litomyšl :
Paseka, 1998, s. 192.
82
Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 119-120.
83
Ibid.
84
Poté byla znovu vydána: D’Ancona, Alessando. Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo
decimoterzo. In Studi di critica e storia letteraria, Bologna : 1880, s. 105-215.
85
„Sarebbe necessario conoscere con abbondanza ed esatezza ogni particolare. La forma sua propria di poetare,
strettamente connessa colle sue vicende […].“ (Je nuné dostatečně a přesně znát každý detail. Jeho způsob
básnění, který je úzce spojený s jeho životními událostmi…“) Ibid. s. 105.
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jako „nešťastníka, který pláče“86. Cecco Angiolieri je zde interpretován jako „romantický
humorista“, moderními slovy řečeno smutný klaun, který za úšklebkem (či úsměvem) skrývá
smutek, pláč.87
Tato interpretace se velice rychle uchytila a rozšířilo ji i značné množství dalších literárních
historiků.88 Z velkého množství autorů, kteří pokračovali v této myšlence, zmiňme jen
některé: G. Volpi, G. N. Garibaldi, G. Papini.89
Ani Luigi Pirandello nemohl Angiolieriho ve své stati o humoru z roku 1908 vynechat. Náš
básník pro něj není představitelem humoru, Pirandello avšak polemizuje i s D’Anconou a jeho
slavnou statí. Autor správně vycítil, že téma melancholie, které je obsažené v Angiolieriho
sonetu „La mia malinconia è tanta e tale“, není o melancholii v moderním slova smyslu. 90 Pro
středověkého člověka je melancholie stav způsobený nedostatkem určité šťávy, tedy stav,
který nastává z fyzických příčin a který má k romantické melancholii velice daleko.
Pirandello také správně konstatuje, že Angiolieriho melancholie vychází pouze z nedostatku
toho, po čem prahne. Humor Cecca Angiolieriho však vysvětluje lidovostí – a to nejen jeho,
ale i ostatních toskánských komických básníků. Problém mylné interpretace tvorby komickorealistických básníků jako lidové bude traktován později. S domnělou lidovostí, která by
v jejich tvorbě měla být hlavním prvkem, samozřejmě nelze souhlasit. Komicko-realistická
poezie vychází z literárních prvků (objevíme pouze inspiraci lidovou poezií, žakéřskými
skladbami) a její tvůrci jsou ve většině případů lidé s určitým vzděláním, jinak by jen stěží
mohli psát zdařilé parodie vysoké poezie. Bez hluboké znalosti parodované předlohy nelze
vytvořit dobrou parodii. Myšlenka „lidového humoru“ u komicko-realistického žánru by již
dnes bylo jen těžko možné obhájit.
„Musíme tedy na jedné straně vzít v potaz obecný lidový humor, tenhle žertovný jazyk lidu a na druhé
straně chápat humor v onom širokém a nesprávném smyslu, pokud chceme mezi humoristy zařadit i
Cecca Angiolieriho, a nejenom jeho, v tom případě i celou skupinu toskánských básníků
nenáležejících škole, nýbrž pocházejících z lidu, kteří jsou ve svém dosud ne zcela sebejistém umění
velice přirození, v jejichž hrudi se mezi fádními, skličujícími opičinami básníků pro rozptýlení nebo
pro obveselení nebo z módy či ze zdvořilosti, mezi hašteřením, které má přece jenom původ ve škole
86

„Uno sventurato che piange“. Ibid. s. 182.
Cf. D’Ancona, Alessando. Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo decimoterzo. In Studi di
critica e storia letteraria, Bologna : 1880, s. 180 a dále.
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Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 119-123.
89
G. Volpi: Il Trecento, Milano, 1907, s. 242; G. N. Garibaldi: Rievocazioni storiche, Cecco Angiolieri, in
Nuova Antologia, 1922, s. 160-168.; G. Papini: Storia della letteratura italiana, vol. I, Firenze 1937, s. 112.
90
Cf. Pirandello, Luigi. Humor. Přel. Alice Flemrová. Praha : Havran, 2006, s. 47.
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provensálského vlivu, jako první probouzí – buď z něžné touhy, či pod vlivem reálných událostí,
pravých citů – duše s lidskou stránkou.“91

Benedetto Croce již tuto ideu o „básníkovi humoristovi“ popírá a odkazuje zájemce spíše na
novější studie Luigiho Russa a Natalina Sapegna.92 Podle Croceho se již nejedná o
autobiografii, ale pseudoautobiografii: „[…] přestože byli nazývani ‚realističtí‘, lépe by bylo
možné je souhrnně označit jako zpovědi či důvěrná sdělení nebo autobiografická prohlášení:
tím nechceme říct, že to, co říkají, je vždy pravdivá a přesná biografie, ale že podléhají tomu,
co si jejich autoři mysleli o sobě samých či reagují tak, jak se jim to zamlouvalo, z důvodu
nadsazení pocitu, chvástání nebo chamtivosti nebo že chtěli rozesmát, uzpůsobili své jednání
a své osobnosti.“93
Od druhé poloviny 20. století se někteří literární historici odklonili od romantické představy o
Ceccu Angiolierim; větší důraz je kladen na jeho pravé ukotvení v rámci komického žánru a
jeho básně tak zaujímají své místo na poli evropské komické poezie. „Ve skutečnosti, pokud
je oprávněné si myslet, že Ceccova povaha byla spíše bouřlivá a nedisciplinovaná,
požitkářská a rozhazovačná, je také pravdou, že jeho básnická cvičení odpovídají stylistickým
pravidlům komicko-realistického žánru, již kanonizovaným tématům, a nezdají se proto být
výhradně inspirované zkušeností či autentickými útrapami.“94 Najdou se však tací, kteří se
snaží Cecca Angiolieriho představit anconovským pohledem, jako např. Fernando Figurelli95,
v poslední době také Antonio Lanza96 do určité míry souhlasí s Ceccovo autobiografičností.97
Jedná se tedy o stále otevřenou otázku, přestože dějiny literatury a vývoj literárních žánrů
dává za pravdu spíše tezím opačným (Marti, Suitner, Orvieto, Alfie), které Angiolieriho vidí
jako básníka, jenž si vědomě volí své téma, své „literární“ téma.
91

Ibid. s. 48.
Cf. Croce, Benedetto. Poesia popolare e poesia d’arte. Op. cit. s. 134.
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„[…] sebbene siano stati chiamati «realistici», meglio si potrebbero raccogliere sotto il nome di confessioni o
confidenze o dichiarazioni autobiografiche: con che non si vuol dire che dessero sempre verace ed esatta
biografia, ma che erano conformi a quel che i loro autori credevano di sé medesimi, o rispondevano al modo in
cui ad essi piaceva, per esagerazione di sentimento e per vanteria o bramosia o per far ridere, atteggiare i propri
casi e le proprie persone.“ Ibid., s. 133.
94
„In effetti, se è lecito pensare che l’indole di Cecco fosse piuttosto turbolenta ed indisciplinata, gaudente e
sperperatrice, è pur vero che i suoi esercizi poetici corrispondono alle regole stilistiche del genere comicogiocoso, a temi ormai canonizzati e non sembrano perciò esclusivamente dettati dall’esperienza o da autentiche
sofferenze.“ Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di R. Castagnola. Op. cit., s. 8.
95
Figurelli, Fernando. La musa bizzarra di Cecco Angilieri. Napoli : Pironti, 1950.
96
Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di A. Lanza. Roma : Archivio Guido Izzi, 1990.
97
Cf. Alfie, Fabian. Comedy and Culture. Cecco Angiolieri’s Poetry and Late Medieval Society. Leedes :
Northern Universities Press, 2001, s. 2-5.
92
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Mario Marti s ironickým úsměvem ne nepodobným básníkovi, o kterém hovoří, shrnuje
problematiku autobiografičnosti u Cecca Angiolieriho následujícími slovy: „Ptát se Cecca,
jestli to, o čem vypráví, […] se také dělo v jeho každodenním životě, je jako ptát se Danta,
jestli měl opravdu ty vize, o kterých mluví v Novém životě.“98

3. 2. Žena a antistilnovismus
Pravděpodobně nejmarkantnějším prvkem, který na první pohled rozděluje poezii „vyšší“ a
poezii „nižší“, je téma lásky, ženy, a jeho zpracování. Žena božská, žena ďábelská, žena, která
vzbuzuje v básníkovi pocity – ve velké části starší evropské poezie obecně je hlavním
tématem žena, často pojímaná prizmatem kurtoazní lyriky, sublimovaná do vyššího citu. Není
proto s podivem, že i komicko-realistická poezie má ve svém středu velice často ženu. Tato
žena však není božskou zprostředkovatelkou dobra ani krásnou madonou plnou líbeznosti a
ctnosti. Komicko-realistická žena je opakem ženy stilnovistů – ta je božským stvořením, které
sice žije v reálném světě, ale je mu značně vzdáleno, svým bytím a svojí krásou a láskou
dovoluje básníkovi nahlédnout dál, za zrcadlo, nabízí cestu mravní očisty. Tuto ženu
v komické tradici nahrazuje žena reálná, žena z masa a kostí, hádavá a hamižná, často
vesničanka, žena vzdálená jakékoli idealizující koncepci.
Komická literatura často obsahovala také misogynské tendence. Dvojí pojetí ženy jako
stvoření prokletého a zbožštěného bylo známé již v dřívějších dobách. Téma ženy je často
spojeno právě s misogynií – ta byla oblíbená i v rámci goliardické či vagantské poezie.
Z množství skladeb uveďme jen jednu, s názvem „Abeceda o ženách“, ve které každá strofa
začíná na jedno písmeno abecedy a popisuje ženské špatnosti:
„A teď slyšte abecedu / zpívanou mudráckou vědu, / jaká ženská přízeň je / a jak žena miluje. / Baba
dvojjazyčná bývá, / jak počas je proměnlivá. / Lstí chce všecko zmoci, / jak zloději v noci. / Cokoli
kde v světě stojí, / před ženou to neobstojí. […] Hravě změní bohatého / v almužníka žebravého, /
majetného pána / v služebného kmána.“99

S typickou ukázkou misogynských popisů ženy se setkáme například i ve slavném traktátu De
Amore z pera Andrey Cappellana. Přestože první dvě kapitoly hovoří o andělské ženě, ve třetí
98

Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 122. („Chiedere a Cecco se
ciò che egli racconta […] fu davvero nella sua vita quotidiana è come chiedere a Dante se davvero egli ebbe
quelle visioni di cui parla nella «Vita Nuova».“)
99
Středověké písně cechu žákovského. Přeložil Radovan Krátký. Praha : Svobodné slovo – Melantrich, 1958, s.
114-115.
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části knihy je žena popisována jako nestálá, lačná peněz, neposlušná a hašteřivá. Jedná se
přímo o exemplární výčet špatných ženských vlastností:
Žádná žena nikdy nemiluje manžela či milence poutem vzájemné lásky, protože žena se chce láskou
spíše obohatit než poskytnout potěšení, po kterých milenec touží; a není to s podivem, neboť důvod je
přirozený: všechny ženy z povahy svého pohlaví hřeší lakotou a nenasytností, jsou zaujaté výdělkem a
ziskem a mají uši nastražené. […] A co víc, každá žena není pouze na základě své přirozenosti
nenasytná, ale je také závistivá a pomlouvačná vůči ostatním, dravá, oddaná rozkoším břicha, nestálá,
upovídaná, neposlušná a porušuje zákazy, namyšlená a domýšlivá, lhavá, pije, je hubatá, není schopná
zachovat tajemství, je příliš vilná, připravená ke každé špatnosti a neschopná milovat opravdovým
citem srdce. 100

Tato žena je v mnohém podobná ženě komicko-realistické, i když i ta má několik tváří. Nejde
o pouhé převrácení tradice kurtoazní poezie, s kterým se sice také setkáme, ovšem žena
v komicko-realistické poezii má o něco složitější vývoj; pokaždé je však reálná, prostá
zbožštění či ideálu. Jedním z typických vyobrazení žen, existujícím již v antické literatuře, je
vituperium in vetulam – komický obraz staré ženy, který migroval literaturou po mnohá
staletí. V našem období ji představil Rustico Filippi či někteří stilnovisté, a bude rozebrán
jinde.101 Poněkud mírnější formou zobrazení ženy v komickém žánru je žena Cecca
Angiolieriho. I zde ovšem na několika místech probleskuje tradiční misogynský prvek –
básník se trápí láskou a ve svém soužení si uleví konstatováním, že všechny ženy jsou stejné,
všechny jsou špatné (viz „Or non è gran pistolenza la mia“). Ženské plémě je zkažené již od
Evy:
Ma la falsa natura femminile

[Avšak zkažená ženská nátura

sempre fu e sarà senza ragione,

bezdůvodně vždy byla a bude taková,

per ciò cad Eva diè lor quello stile.

protože od Evy jsou takové.]

(Sonet „Da Giuda in fuor, neuno sciagurato“)

100

Cappellano, Andrea. De Amore. Přel. Jolanda Insana. Milano : SE, 2002, s. 172-173. [Nessuna femmina mai
ama il marito o l’amante con vincolo di reciproco amore, perché la donna nel amore vuole arricchirsi piuttosto
che dare piaceri graditi all’amante; e non c’è da meravigliarsi poiché la causa è naturale: tutte le donne, per la
natura generale del sesso, peccano di avarizia e avidità e sono intente a guadagno e al profitto e stanno con le
orecchie attente. […] E per di più, ogni donna non solo è naturalmente avida ma è anche invidiosa e maldicente
delle altre, rapace, dedita al piacere della pancia, incostante, chiacchierona, disobbediente e renitente ai divieti,
superba e vanagloriosa, bugiarda, ubriacona, berlingatora, incapace di segreti, troppo lussuriosa, pronta a ogni
male e incapace di amare con sentimento di cuore.]
101
Tématu vituperium in vetulam je věnována kapitola 4. 1.
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Cecco použije tradiční prvek, překvapí však naprosto nečekaným a neobvyklým komickým
zakončením sonetu, kdy říká, že ženy jsou prostě takové a je o tom přesvědčený, on se však
vůči nim chová velice pokorně, když mají ke své povaze tak dobrý důvod.
Pro terminologické odlišení základních dvou ženských typů nabízí Paolo Orvieto trefné
označení komicko-realistické ženy jako femmina,102 a to v protikladu ke stilnovistické
madonně. Femmina je žena z lidu, prostá, venkovská, neidealizovaná, která nejde pro slovo
daleko. Má většinu vlastností, které popsal ve svém textu i Andrea Cappellano, ale není proto
vysloveně špatná, nejedná se v žádném případě o vituperium. Náš básník si ji vybral jako
svoji paní a má s ní těžké pořízení, neboť není lehké ji získat. Jako typickou ženu komickorealistické tradice vytvořil Cecco Angiolieri Becchinu.

«Becchin’amor!» «Che vuo’, falso tradito?»

„Becchino, lásko!“ – „Co chceš, falešníku?“

«Che mi perdoni» «Tu non ne se’ degno»

„Odpusť mi, probůh!“ – „Cha! Až naprší!“

«Merzé, per Deo!» «Tu vien’ molto gecchito»

„Milost!“ – „To tak! A nechej toho křiku!“

«E verrò sempre» «Che sarammi pegno?»

„Budu už hodný.“ – „Kdo to zaručí?“

«La buona fé» «Tu ne se’ mal fornito»

„Má dobrá vůle.“ – „Té máš jako děcko.“

«No inver’ di te» «Non calmar, ch’i’ ne vegno»

„Pro tebe dost.“ – „Ani bych neřekla.“

«In che fallai?» «Tu sa’ ch’i’ l’abbo udito»

„V čem je má vina?“ – „Kušuj, já vím všecko.“

«Dimmel’, amor» «Va’, che ti veng’un segno!»

„Pověz, má lásko!“ – „Táhni do pekla!“

«Vuo’ pur ch’i’ muoia?» «Anzi mi par mill‘anni»

„Chceš moji smrt?“ – „To chci, a v cuku letu!“

«Tu non di’ bene» «Tu m’insegnerai»

„Máš ostrý jazyk!“ – „Však se měří s tvým.“

«Ed i’ morrò» «Omè, che tu m’inganni!»

„Tak tedy umřu!“ – „Nelži, máš se k světu!“

«Die tel perdoni» «E che non te ne vai?»

„Pánbůh ti odpusť.“ – „Kampak, jsi můj stín?“

«Or potess’io!» «Tègnoti per li panni?»

„Nemohu jinak.“ – „Copak držím tě tu?“

«Tu tieni ’l cuore» «E terrò co’ tuo’ guai»

„Držíš mé srdce.“ – „Jo, a nepustím!“
(přeložil Jiří Pelán)

102

Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 52.
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Becchina promlouvá lidovým jazykem, je pravým opakem tradiční ušlechtilosti a morální
dokonalosti ženy „vyšší“ poezie. Je zde málo metafor, text je plynulý a má propracované
formální uspořádání – dialog probíhá tak, že každá výpověď zabírá jen půl verše. Zajímavá je
divadelnost celého sonetu. Na rozdíl od výše zmíněného sonetu Mea dei Tolomei, ve kterém
je sice také patrna silná divadelní složka, ale který popisuje složitou akci skoro detektivního
příběhu, zde postavy jakoby stojí před diváky a odříkávají své repliky. Promluva je
věrohodná, není důležitý vývoj zápletky (která se z výchozí pozice změní až v posledním
verši, kdy Becchina sice milenci odpustí, odteď však bude rozhodovat ona), ale brisknost a
přesnost odpovědí, schopnost zareagovat.
Becchina je rozhodně jiná, než je žena „vyšší“ poezie, z hlediska žánru nějaká podobnost
samozřejmě nebyla na místě, spíše naopak. Srovnání s „velkými dámami“ se však Becchina
nemohla vyhnout. Takto uvádělo v rozpaky srovnání Becchiny s Dantovou Beatricí a
Petrarkovou Laurou ještě na konci 19. století: „Kdo byla ona Becchina? Běda, čtenáři můj,
nečekej ani na chvíli, že by Sieňanka Becchina byla ušlechtilá a ctnostná podobně jako dcera
váženého občana a florentského priora pana Folca Portinariho, či dcera Odiberta di Noves,
starosty města Avignon.“103
Rozmach florentského stilnovismu našel u Cecca Angiolieriho silnou odezvu ve snaze o
parodii těchto vysokých kánonů – komicko-realistická poezie se svými tradičními tématy a
formami zde našla nové možnosti uplatnění. Stilnovistická škola, pro sienské básníky
„poněkud

snobská“104,

poskytla

vhodný

terč

pro

nové

využití

starých

motivů.

Antistilnovismus se stává jedním z oblíbených témat komicko-realistické poezie tohoto
období. Do parodie zavedených hodnot a schémat je zařazena také reakce na současnou
literární tvorbu, v té době velmi úspěšnou, která je dobře známá autorům i posluchačům, a
pouze díky tomu je tato parodie funkční.
Komično těchto textů vychází z opaku k stilnovistické ženě105 a zesměšnění některých prvků
a motivů, které stilnovisté hojně používají. „Komično Cecca Angiolieriho se velmi často rodí
z použití satirických a realistických prvků v kontextu sonetu s dvorskou tematikou.“106

103

„Chi er’ella la Becchina? Ahimé, lettor mio, non accogliere neanche un momento il sospetto che Becchina la
senese fosse in gentilezza ed onestà un quissimile della figlia dello spettabil cittadino e Priore del comune di
Firenze, messer Folco Portinari, o della figlia di Odiberto di Noves, sindaco della città di Avignone.“ D’Ancona,
Alessando. Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo decimoterzo. Op. cit., s. 50.
104
Dovolujeme si použít Continiho charakteristiku Cavalcantiho „gentiluomo un po’ snob“. Contini, Gianfranco.
Un’idea di Dante. Torino : Einaudi, 2001, s. 5.
105
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Roma : Carocci, 2000, s. 89.
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Jméno Becchina jasně odvolává k Dantově Beatrici, a předpokládáme, že tato skutečnost není
náhodná.107 Středověké myšlení je binární a není tedy s podivem, že se často setkáme
s různými opozicemi jako v tomto případě.108 Stejně jako Beatrice je Becchina na počátku pro
básníka nedostupná. Beatrice milence morálně pozdvihuje, Becchina se o něj často ani příliš
nezajímá (viz „La mia malinconia è tanta e tale“), jindy je její přístup proměnlivý, a vytváří se
tak atmosféra napětí. „Opak dvorné dámy, anti-Beatrice – vychytralá a provokativní žena
z lidu, hned hrubá, hned žárlivá a pomstychtivá […] ve vyčerpávající hře tam a zpátky, stále
na hranici mezi tím, aby ho poslala k čertu či se mu oddala.“109
Becchina, i celý její milostný příběh s naším básníkem, je představená v parodickém klíči. Její
charakteristika je následující: „touhy a materiální ambice, lidový a plebejský jazyk, nepříliš
zdvořilá gesta a chování.“110. Pokud chceme v sonetech hledat posloupnost, lze uvažovat o
určitém vývoji v jejich vztahu. Jmenujme alespoň některé body: prvotní soužení pro její
odmítání, které zabírá největší prostor, je posléze překonáno, Becchina svoluje (dokonce po
básníkovi fyzicky touží – slavná obscénní narážka „se di te nove mesi non vo grossa“), jemu
se podaří uniknout manželství (Becchina je provdána), podvod111, odpuštění. V žádném
případě se však nejedná o jasný vývoj vztahu či přímo „příběh jedné lásky“, který by někteří
čtenáři v sonetech rádi nalezli. Sonety reagují na jednotlivé stilnovistické popudy a za
milostnou tematikou se neskrývají ani tak osobní prožitky autora, jako spíše literární hra,
která reaguje na dobovou literární „módu“. Je dobré nezapomínat na „literárnost“ těchto
veršů.
Protagonistou je zde nejen Becchina (která je přece jen aktivnější než žena stilnovistů), ale
častěji (stilnovistický básník je opravdovým protagonistou svých veršů, ne jeho paní) Cecco
mluví o sobě, sám sebe představuje jako trpícího milence. Vidíme obraz třesoucího se Cecca,

106

„La comicità di un cecco Angiolieri nasce molto spesso dall’introduzione di elementi satirici e realistici nel
contesto di un sonetto di argomento cortese.“ Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni.
Op. cit., s. 7.
107
Antonio Lanza navrhuje hlubší symboliku tohoto jména, „becco“ by podle něj mohlo odkazovat na dámské
přirození, podle většiny literárních historiků však toto vysvětlení není příliš pravděpodobné. Důležitá je
počáteční slabika BE a přízvučné I, které připomíná Dantovu Beatrici. Cf. Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di R.
Castagnola. Op. cit., s. 15.
108
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit. s. 46.
109
„L’antidonna cortese, l’anti-Beatrice: la furba e provocante donna del popolo, ora grossolana, ora gelosa e
vendicativa […] con un estenuante gioco di tira e molla, sempre sul punto di mandarlo al diavolo o di
concedersi.“ Ibid., s. 97.
110
„desideri e ambizioni materiali, linguaggio volgare e plebeo, gesti e comportamenti poco educati“ Angiolieri,
Cecco. Rime. A cura di R. Castagnola. Op. cit., s. 14.
111
Cecco podvedl Becchinu s dámou jménem Pera, což je pravděpodobně senhal, současně to však také může
být narážka na Dantovy Rime petrose. Více viz Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 90.
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který se před Becchinou cítí jako vyděšený školák. V těchto verších snad dokonce paroduje
zamilovaného Danta, když naráží na témata, jako je trápení láskou, trápení kvůli vzdálenosti,
která ho od milé dělí, trápení při očekávání své paní. O faktu, že Cecco Angiolieri důkladně
znal kurtoazní literaturu a její kánony, svědčí velké množství motivů, které ve svých textech
z tohoto repertoáru využívá. Jeho milostná poezie je v permanentním dialogu s poezií
stilnovistickou. A jedná se opravdu o dialog, jemnou či silnější parodii, která v některých
sonetech získává velmi originální formu, a není jen pouhým obrácením stilnovistických
hodnot, které by nebylo příliš tvůrčí. Ze všech využitých motivů jmenujme například
proklínání Lásky / Amora (viz „Oimé d’Amor, che m’è duce sì reo“), zázračné působení lásky
(viz „Sed i’ avess’un saco di fiorini) nebo úzkost, když stane tváří v tvář své paní, fyzický
úpadek stilnovistů zapříčiněný milostnou trýzní (viz „Il cuore in corpo mi sento tremare“).112
Celý tento sonet je evidentní parodií cavalcantiovského a dantovského modelu obav a slabosti
milence při pomyšlení na vyvolenou ženu.113 Cecco převádí Dantovy a Cavalcantiho
pohnutky do konkrétní, hyperbolizované a fyzické podoby a parodizuje tak motiv
„sbigottimenta“ stilnovistické poezie. Při setkání s milovanou paní Cecco není schopen
promluvit, bojí se, aby ji neobtěžoval, z nedostatku fyzických sil se nemůže udržet na nohou.
Objeví se i publikum, které celou scénu pozoruje a komentuje také milencovy mdloby.114
Il cuore in corpo mi sento tremare,

[Cítím, jak se mi v těle chvěje srdce,

sí fort’è la temenza e la paura,

tak silné jsou obavy a strach,

ch’i’ ho vedendo madonna in figura,

když vidím svoji paní před sebou

[…]
Tutti color che me veggiono andando,

Všichni, kteří mě vidí, když jdu,

sí dicon: – Ve‘ colui, ch’è smemorato‘

říkají: „Podívej na něj, jak je nanicovatý“.

Ed io nulla bestemmia lor ne mando,

A já jim na to neodpovídám žádnou urážkou,

ch’elli hanno le ragioni da lor lato,

protože mají pravdu na své straně,

però che n’ ora in or vo tramazzando.

protože občas upadnu na zem.]

112

Celý seznam viz Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di R. Castagnola. Op. cit., s. 115-16.
Cf. Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 122.
114
Cf. Marti, Mario. Cecco Angiolieri e I poeti autobiografici tra il ‘200 e il ’300. Op. cit., s. 374-375.
113
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Angiolieri paroduje i stilnovistické obavy ze smrti vyvolené paní a následnou věrnost, kterou
jí chtějí dodržet (viz „Se tutta l’acqua balsamo tornasse“). Básník dokáže výborně využít i
stilnovistický jazykový rejstřík, který ve vhodném použití vyvolá parodický efekt – v sonetu
„I’ ho sì gran paura di fallare“ žádá svoji paní o fyzické spojení stilnovistickými slovy.
„Literární polemica se mění v burleskní postoj, v bystrou, i když někdy lidovou a plebejskou
karikaturu.115 Komicko-realistická poezie dovoluje Angiolierimu využívat různé jazykové
rejstříky a širokou škálu inspirace. Zaujme jeho snaha o zpřítomnění vesnického prostředí
svých hrdinů, díky využití lidových přirovnání a dalších narážek na dobovou realitu. Cecco
Angiolieri však není lidový, v jeho skladbách se skrývá promyšlená technika, není popolare,
je popolareggiante.116 V sonetu „E’ m’è sì malamente rincresciuto“ je milenec, který nemůže
uniknout mukám lásky, přirovnán ke kuřeti ve vejci, které stejně jako on nemůže nikam utéct
– síla lásky je nepřemožitelná a nelze se jí ubránit. Cecco by mohl žít bez lásky stejně jako:

come la soddomia tòllar a Moco,

[Jako Moco žít bez sodomie [zřejmě Moco di Pietro
Tolomei, který bydlel nedaleko Angiolieriho]

o come Ciampolin gavazzatore

a jako by Ciampolin flamendr

potesse vivar tollendoli ’l gioco

mohl žít bez hraní]

(sonet „Io poterei così star senz’amore“)

Podobný výčet přirovnání pokračuje, bohužel však dnes již není možné v tomto textu
dešifrovat všechna jména a narážky. K parodii se tak přidává i karikatura, objevuje se před
námi Siena se všemi svými postavičkami. Podobné řetězení přirovnání se objevuje ve více
sonetech, například v sonetu „Io poterei così disamorare“ je stejně tak možné zbavit se lásky,
jako lze vidět Bolognu od Fucecchia nebo Indii z Val di Pogna. Aktualizace básní
jmenováním míst v autorově okolí, které stěží překročí hranice Toskánska, je dalším
z typických rysů komicko-realistické poezie. Vzpomeňme skladby Nencia da Barberino a
Beca di Dicomano, jejichž autoři se k tomuto rysu také odvolávají.
Láska Cecca Angiolieriho je většinou fyzická – básníkovi jde především o fyzické spojení
s dotyčnou, v několika případech, kdy popisuje milostnou trýzeň, jde o parodii stilnovismu.
Stěžuje si, že se mu dostane spíše i hvězd na nebi než Becchiny (viz „Lo mi’ cor non s’allegra
115

„La polemica letteraria si muta nell’atteggiamento burlesco, nella sapida, anche se talvolta volgare e plebea,
caricatura.“ Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 106.
116
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 101.
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di covelle), své záměry nikterak neskrývá, když svojí milou žádá, aby se mu oddala ještě
dříve, než bude provdána (viz „Anima mia, cuor del mi’ corp’, amore“).
Angiolieriho dialogické sonety zůstávají jednou z nejzajímavějších a nejživějších částí jeho
tvorby. V následující skladbě se objevují dokonce tři hlasy:
«Accorri accorri accori, uom, a la strada!»

„Lidičky, honem, honem na ulici!“

«Che ha’, fi’ de la puta?» «I’ son rubato!»

„A co je, lotře?“ „Byl jsem okraden!“

«Chi t’ha rubato?» «Una che par che rada„

A kýmpak, řekni?“ „Jednou falešnicí,

come rasoi’, sì m’ha netto lasciato».

sloupla mě dočista jak poříz kmen.“

«Or come non le davi de la spada?»

„A proč jsi na ni nevytáhl dýku?“

«I’ dare’ anzi a me…» «Or sè ’mpazzato?»

„To bych radš umřel!“ „Snad ses nepomát?“

«Non so che ’l dà. Così mi par che vada:

„To nevím, pročpak?“ „Ach ty nešťastníku,

Or t’avess’ella cieco, sciagurato!»

vždyť tys i slepý, škoda povídat!“

«E vedi che ne pare a que’ che l’ sanno?

„Teď jsi to slyšel, to ti snad už stačí!“

Dì quel che tu mi rubi?» «Or va con Dio,

„Jen řekni, cos mi vzala!“ „Jdi už radši!“

ma anda pian, ch’i’ vo’ pianger lo danno».

„Vždyť taky jdu – zaplakat nad tím vším.“

«Ché ti diparti con animo rio?»

„A jak to jdeš?“ „Jak? S duší na jazyce!“

«Tu abbi ’l danno con tutto ’l malanno!»

„Tak ať tě stihnou svrab a neštovice!“

«Or chi m’ha morto?» «E che diavol sacc’io?»

„Kdo je tím vinen?“ „K čertu, co já vím?“
(přeložil Jan Vladislav)

„Forma dialogu nejtypičtější pro italské komické básníky, vlastně především pro
Angiolieriho, je střídání realistických promluv plných skrytých narážek, často jako zde mezi
milencem a milenkou.“117 Některé dialogické sonety jsou založeny na provensálském vzoru,
jiné se inspirují spíše žakéřskou tradicí. Právě u skladeb vyprávěných žakéři na náměstích a
ulicích se dalo nejčastěji zaslechnout přímou řeč, která upoutala a zvýšila pozornost diváků.
117

„La forma di dialogato più tipica dei giocosi italiani, anzi sopratutto dell’Angiolieri, è quella dello scambio di
battute realistico ed allusivo, il più delle volte anche qui fra amante e amata“ Suitner, Franco. La poesia satirica
e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 129.
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Žakéři svoji látku nejenom recitovali, ale také alespoň v náznacích hráli – i tato divadelnost se
v dialogických komicko-realistických verších do určité míry odráží, jako bychom některá
gesta či posunky přímo viděli. Typickým žakéřským rysem je také oslovení publika, které
několikrát použije nejenom Cecco Angiolieri, ale také Iacopo da Leona nebo Pietro dei
Faitinelli.118 Ceccovy sonety působí lehce, nenásilně, a právě v tom se skrývá jeho pravé
mistrovství. „Technické schopnosti Cecca spočívají právě ve schopnosti dobře zakrýt
rétorickou výbavu svých sonetů, že se zdají, alespoň při prvním čtení, snadné, jednoduché,
zdánlivě improvizované.“119
Ceccova milostná trýzeň (ať už je fyzická více či méně), pro kterou velmi trpí, však netrvá
věčně. I jeho básnické já se jí postupně šťastně zbaví a Cecco konstatuje, že láska lidem
nepřináší nic dobrého. Není dobré nechat se láskou přemoci, a pokud není opětovaná, nestojí
za trápení a může být rád ten, kdo jí nepropadne, protože „troppo amare fa gli uomini stolti“
(láska dělá z lidí pošetilce, viz „I’ sono innamorato, ma non tanto“). Na adresu lásky i
zamilovaných napsal Cecco Angiolieri i jeden sonet s vituperickým laděním, kde zamilované
proklíná – „Or se ne vada chi è innamorato“.
Ženská tematika se objevuje u mnoha dalších komicko-realistických básníků, a to ve všech
možných odstínech tohoto tématu. Kromě milostné poezie, kterou někteří z nich tvořili
nezávisle na komické produkci, se setkáme s misogynskými výpady proti ženskému plemeni,
opakováním běžných misogynských popudů i jemnějšími narážkami na stilnovismus, parodií
milostného citu, vyzdvihováním fyzické lásky a její často ironicky míněným spojením
s milostným nářkem a očekáváním naplnění milostných tužeb. Pietro dei Faitinelli, autor
převážně skladeb s politickou tematikou, po sobě zanechal i tři sonety namířené proti ženám.
Faitinelli s angiolieriovskou nadsázkou konstatuje, že člověk může pochopit spoustu věcí,
vědy, alchymii nebo přírodu, nikdy ale nemůže pochopit ženu (viz „Om può saper ben fisica e
natura“). V sonetu o smrti a Faitinelliho manželce (viz „Eo non sconfesso, Morte comunale“)
vidí Mario Marti jeden z jasných důkazů literárního ukotvení specifických biografických
narážek v komicko-realistických sonetech – vzhledem k tomu, že v případě Faitinelliho lze
doložit, že zemřel dříve než jeho žena, s kterou (podle Martiho) žil náš básník zřejmě
v normálním vztahu, a motiv oslavy manželčiny smrti v těchto textech tedy v žádném případě
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Cf. Ibid., s. 125-139.
„L’abilità tecnica di Cecco sta proprio nel saper ben celare l’armatura retorica dei suoi sonetti e nel renderli,
almeno au una prima lettura, facili, agevoli, apparentemente improvvisati.“ Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di R.
Castagnola. Op. cit., s. 21.
119
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nesouvisí s reálným životem autora120, který snad v mládí popustil uzdu své fantazii a
vyzkoušel si jedno z běžných a zřejmě také velmi oblíbených komicko-realistických témat.
V misogynském sonetu „En bona verità, non m’è avviso“ se Faitinelli zamýšlí nad tím, jak je
možné, že se žena neboli ďábelské plémě, „femmena dïabolica fattura“, může dostat do ráje.
Poskytuje nám dokonce i překvapivé vysvětlení:
La femmen’ è radice de l’enganno;

[Žena je zdrojem všech špatností;

femmen’ è quella che ogni fraude affetta;

žena je ta, která působí každý podvod;

femmene pensan ogni mal e fanno.

ženy myslí jen na špatnosti a dělají je.

Ma ben i’ ho credenza ferma e netta

Ale i přesto pevně věřím,

che alquante, ma ben poche, ve ne vanno,

že alespoň nějaké, i když jen málo, se do nebe
dostanou,

per non lassar santa Maria soletta.

aby tam nenechali Marii opuštěnou.]

O něco mladší Gualpertino da Coderta121 se ve svém antistilnovistickém sonetu „Metiamo el
parentato da un lato“ snaží přesvědčit dámu, aby se mu tajně fyzicky oddala. Výměnou za
trochu následného pokání slibuje diletto, potěšení. Je zde také jasná ironická narážka na
Dantovu báseň „Donne che avete inteletto d’amore“.
Pieraccio Tedaldi (zemřel 1350–1353), se rozhodl uchopit ženské téma z několika stran.
Kromě milostných veršů, ve kterých opěvoval ženskou krásu, se dochovaly také sonety
s jiným přístupem k milostné tematice. V klasickém misogynském sonetu „El maledetto dì
che io pensai“, kde navazuje na Angiolieriho, píše:
El maledetto dì che io pensai

[Buď proklet ten den, když jsem pomyslel

e poi ch’ i’ consentì, di rammogliarmi,

a poté když jsem souhlasil, že se ožením,

dovea con tutti i panni sotterarmi,

raději jsem se měl hned nechat se vším pohřbít,

sì che vivuto più non fussi mai.

stejně už bych dále nežil.]

Jak jsme již zmínili jinde, v sonetu „Qualcuno m’arrecassi la novella“ se dozvídáme, že by ho
nijak nemrzela smrt vlastní ženy, naopak by ji uvítal. A byl by také ochotný notářsky potvrdit,
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Cf. Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 417.
Neznáme jeho přesná biografická data. Žil v první polovině 14. století, původem z Conegliana, byl synem
florentského podesty; jeho závěť je z roku 1353.
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že již nikdy a za žádných okolností nebude po jeho boku žádná „mala femmina“ (viz „Del
tutto a la ricisa io sbandeggio).
Podobně jako v literatuře „vyšší“, tak i v komicko-realistické poezii je téma ženy a parodie
kurtoazních motivů nepřebernou studnicí inspirace. Nalezneme texty parodující milostnou
trýzeň, úvahy o lásce ze všech směrů, misogynské motivy, snahy odradit milence od
zhoubného vlivu žen, popis ženských nectností. Na druhou stranu je zde ale také popis
ženských krás, žádostivost vesničanek, motivy přibližující ženy každodenního života a mnohé
další. Ze všech komicko-realistických „paní“ však zůstává jako nejvýraznější Becchina,
Angiolieriho femme fatale, která se nedá zastínit ostatními podobně jako Beatrice či Laura
v literatuře „vyšší“.

3. 3. Náboženská tematika
Součástí komických textů byla odnepaměti i náboženská tematika. Italská komicko-realistická
tradice zahrnuje také množství textů, které se dotýkají této z nejdůležitějších složek života
středověkého člověka.
Náboženská tematika je traktována několika způsoby, které se pokusíme alespoň v krátkosti
představit. Ať se již jedná o blasfemii větší či menší intenzity, satiru nebo vážnější ladění
básní, v kterých autor volá po větší spravedlnosti na světě, tyto texty ke komické linii vždy
neodmyslitelně patřily. Smích se v některých skladbách ztrácí a nacházíme zde vážnější tón,
často ve spojení s momentální politickou situací. Zde je vhodné připomenout, že podobně,
jako tomu bude u sonetů s politickou tematikou, ne vždy musí být komicko-realistické texty
komické, humorné či parodické. Týkají se však všedního života, popisují určitou situaci
z básníkova okolí a často jsou z pera stejných autorů, kteří ve své tvorbě zpracovávali také
látku výhradně komickou. Označení této poezie za „komicko-realistickou“ je tedy na místě, i
přes zdlouhavost tohoto názvu.
Podle míry blasfémie je rovněž rozhodující otázka problematičnosti podobných skladeb, na
které církev samozřejmě nepohlížela s radostí. Z tohoto hlediska se zdají být zřejmě obecně
přijatelnější narážky na zkaženost kléru (vzpomeňme četnost tohoto motivu například v
novelistické tradici) než jiné, vážnější úvahy či narážky, které mohly spíše způsobit skandál.
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Již jsme se setkali s motivem sebevraždy v básních Cecca Angiolieriho. Toto téma je velice
zajímavé, pokud máme na mysli, že texty vznikly na přelomu 14. a 15. století. Podle našeho
názoru tyto narážky přesně zapadají do tematiky básníkova protestu proti světu, proti
zavedeným pořádkům ve světě. Sebevražda je porušení božího plánu, kdy člověk bere do
svých rukou osud, který mu byl dán, a pro věřícího člověka je samozřejmě nepřípustná.
Pravděpodobně Angiolieriho přitahovala také možnost šokovat svojí nebojácností a drzostí
zmiňovat podobné téma. Pokud je zamilovaný člověk bez peněz, snad by se měl raději oběsit.
Přesto nám ale autor uvádí důvody, proč to neudělá – v sonetu „Quand solev’udir ch’un
fiorentino“, kde se spojuje událost z dobové kroniky a tematika sebevraždy, Cecco přiznává,
že když zaslechl o jedné sebevraždě ve Florencii, velice ho to udivilo. Následně ale sděluje,
že je zamilovaný a v současné době zažívá taková muka lásky, že už snad podobnou věc
začíná chápat.
Velmi běžná je satira na adresu kléru. Mniši a kněží jsou často parodováni, na jejich hlavu se
snáší kritika a obvinění z různých hříchů, z nichž nejčastější je opilství, obžerství či smilstvo.
Jedná se zřejmě v určité míře o dobovou realitu. Je nutné ale upozornit, že se v komickorealistické poezii jedná spíše o občasné narážky než o větší cílenou snahu zesměšňovat církev.
Toto téma v komicko-realistických sonetech nikdy nenabude takové šíře a kvality a intenzity
literárního zpracování, jako je tomu například v Dekameronu či v dalších trecenteskních
novelistických sbírkách.
Folgore da San Gimignano, kterému se budeme věnovat v následující kapitole, nepovažuje
přítomnost mnichů a církve za příliš příjemnou. Mladým mužům, kteří si chtějí dopřávat
radovánek života, církev pravděpodobně jenom brání. Kněží jsou zde zřejmě jako
připomenutí, kárající prst, který je lepší nevidět, pokud si chceme bez výčitek dopřávat radostí
života. I Cecco Angiolieri zakomponoval do několika sonetů narážky proti kléru. Cecco si
například postěžuje, že i když nemá peníze a stydí se vyjít ven mezi lidi, nechce si půjčovat
jako „preti e ghiotton frati“ (kněží a poživační mniši; viz „In una ch’e’ danar mi danno
meno“).
Zcela ojedinělým případem v rámci italské komicko-realistické tradice je básník Immanuel
Romano. Odlišuje se od většiny ostatních básníků nejenom svým původem – není Sieňan,
Florenťan ani Toskánec, ale především svojí vírou. Jak naznačuje jeho jméno, Immanuel
Romano se narodil v Římě, v židovské rodině. Je autorem mnoha zajímavých skladeb, z nichž
nejznámější je pravděpodobně frottola „Del mondo ho cercato“, kde se rozhodl velmi
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inovativním způsobem popsat život na dvoře Cangranda della Scala ve Veroně, kde také
nějakou dobu pobýval – a to za použití velkého množství citoslovců, které do textu vložil.
Tento žánr dnes bývá nazýván bisbidis, právě podle jednoho citoslovce z této básně, a stojí u
počátku diskuze o možném výskytu nonsensu122 ve starší italské literatuře.123

Del mondo ho cercato – per lungo e per lato

[Hledal jsem po světě – na severu i jihu

un caro mercato – per terra e per mare.

krásné místo – na zemi i na moři.

Vedut’ho Soria – Infin Erminia

Viděl jsem Sýrii – dokonce i Arménii,

e di Romania – gran parte, mi pare.

i z Rumunska, myslím – velkou část.

[…]
Ché pur la corona – ne porta Verona,

Královnou všech míst – je však Verona

per quel che si suona – del dire e del fare.

co se týká toho – co se tam říká i dělá.

[…]
Giach giach giach, – odi quando gli odi andare.

Giach giach giach, – slyšíš, když je slyšíš jet.

[…]
Dudùf, dudùf – dudùf, dudùf

Dudùf, dudùf – dudùf, dudùf

dudùf, dudùf – bandiere sventare

dudùf, dudùf – vlají praporce ve větru.

[…]
Bis bis bis – bisbidìs disbidìs

Bis bis bis – bisbidìs disbidìs

bisbisbidìs – udirai consigliare.

bisbisbidìs – uslyšíš šeptat.]

Jeho básně s náboženskou tematikou se vyznačují odvahou, s kterou paroduje dobové spory
mezi nejrůznějšími skupinami ve společnosti – ať se jedná o jednotlivá náboženství, guelfy a
ghibelliny, římské rody Colonnů a Orsiniů a další. Bez jakýchkoli skrupulí básník konstatuje,
že „Viva chi vince, ch’io so’ di sua parte!“124, ať žije vítěz, já budu na jeho straně. Básník
122

Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 185.
Více viz Nominativi fritti e mappamondi. Il nonsense nella letteratura italiana. Atti del Convegno di Cassino,
9.-10. Ottobre 2007. A cura di Giuseppe Antonelli e Carla Chiummo. Roma : Salerno Editrice, 2009.
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Citace je z básně „Se San Pietro e San Paul da l’una parte“.
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tedy zvolí tu stranu, která vítězí. Romanovo konstatování, že se nechce začlenit mezi ostatní,
není členem žádné ze skupin a sleduje pouze vlastní zájmy, bylo v jeho době velmi
pobuřující. I zde se může jednat o protest proti společnosti, o narušení zavedeného řádu,
protože italská společnost je v této době zmítána neustálými boji jednotlivých frakcí.125 Díky
svému židovskému původu měl zřejmě Immanuel Romano určitý odstup – na rozdíl od
většiny komicko-realistických básníků, kteří dobová politická témata berou vážně a přestože
ironizují všechno ostatní, u politických témat většinou hovoří vážným tónem. Téma exilu
nebo politických bojů není komické. Immanuel Romano však propojuje téma náboženství a
politiky s komikou.
In steso non mi conosco, ogn’om oda,

[Slyšte všichni, nedokážu přesvědčit sám sebe,

che l’esser proprio si è ghibellino:

že je správné být ghibellinem:

e ’n Roma so’ Colonnes’ ed Ursino

a v Římě je rod Colonnů a Orsiniů

e piaceme s l’uno e l’altro ha loda.

a líbí se mi chvála na obě strany.

Ed in Toscana parte guelfa goda,

A v Toskáně ať vyhrají guelfové,

in Romagna so’ ciò ch’è Zappettino.

v Romagne vím, co je zač Zappettino.

Mal giudeo sono io, non saracino,

Jsem špatný Žid, ani nejsem Muslim,

ver’ li cristiani non drizzo la proda,

ani se neobrátím na křesťanství,

ma d’ogni legge so’ ben desideroso

ale líbí se mi každý zákon

alcuna parte voler osservare:

některé ze stran, a ten chci dodržovat:

de’ cristiani lo bever e ’l mangiare,

jak křesťané pijí a jí,

e del bon Moisès poco digiunare

a od dobrého Mojžíše málo půstu

e la lussuria di Macón prezioso,

od drahého Mohameda chtíč,

che non ten fe’ de la cintura in gioso.

který nedbá na věrnost od pasu dolů.]

Naopak Pietro dei Faitinelli hovoří úderně a s velkou bolestí o své zlobě vůči bohu, a raději
by si zvolil jiné náboženství, protože na světě jde všechno špatně a je to stále horší. „Elegie
ustupuje bouřlivým pocitům rozhořčené zbožnosti, za použití strohého, bezbožného a
hyporbolického jazyka, s dramatickou výmluvností dantovského lamentu.“126

125

Kompletní infomace o životě tohoto básníka a více o konceptu jeho individuality viz Alfie, Fabian. Immanuel
of Rome, Alias Manoello Giudeo: The Poetics of Jewish Identity in Fourteenth-Century Italy. In Italica, Vol. 75,
No. 3 (Autumn 1998), s. 307-329.
126
„L’elegia cede ad un tempestoso sentimento di esasperata religiosità, in un linguaggio secco, empio ed
iperbolico con una drammatica eloquenza da lamento dantesco.“ Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M.
Marti. Op. cit., s. 425.
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Ercol, Timbrëo, Vesta e la Minerva

[Herkula, Timbrea (= Apollón), Vestu a Minervu

voglio adorare, e renegar la fede

chvi vzývat a odmítnout víru

di quel tortoso Deo, nel qual uom crede,

v toho nespravedlivého Boha, v kterého lidé věří,

che non è dritto, né ragion osserva.

protože není přímý a neřídí se právem.

Giudeo vo’ deventare e di conserva

Židem se chci stát a navíc

di setta d’Ario e di Fottino erede,

ariánem a následovníkem Fotina,

Neron tiranno, Erode e Dïomede

tyranského Nerona, Herodese a Diomeda

e senza pïetà Medea proterva.

a nemilosrdné Médey arogantní.

A Mecca intendo di finir mia vita,

V Mecce chci dožít

là o’Macometto giace […]

tam, kde leží Mohamed […]

Ch’i’ veggio ’l reo montato e ’l bon desceso;

Protože vidím zlého na koni a dobré pokořené;

drittura, fé, leanza esser perita; […]

čest a věrnost umírat […] ;]

V následujícím století náboženství jako terč své nesmlouvavé komiky využije Luigi Pulci.
Pokud jsou v trecentu otázky náboženství traktovány s určitou opatrností a básníci se ve
většině případů omezí na drobné narážky či lament nad dobovou realitou, ve století
následujícím budou básníci toto téma využívat s větší volností a objeví se také groteskno,
burleskní ladění, fantazie. Nejen v Morgantovi, ale i v drobnějších textech se téma
náboženství (hraničící s blasfémií) stane jedním z hlavních motivů Pulciho díla – a jak později
uvidíme, tyto blasfemické narážky se také stanou jednou z hlavních příčin, které osudně
změnily jeho život. Co se týká budoucích generací, připomeňme na tomto místě také
fantastické vize Teofila Folenga, které budou zmíněné v závěru práce.
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3. 4. Politická témata
Jak jsme se již zmínili výše, komicko-realistický básník je především občan, hrdý na svůj
městský stát, který intenzivně prožívá politické problémy svého města. Politika je nejen
předmětem zájmu, ale také přímo ovlivňuje jeho život – nejenom Dante Alighieri, ale i velké
množství komicko-realistických básníků strávilo alespoň určitou část života v exilu (o utrpení
ve vyhnanství je také značné množství skladeb). Ne vždy se jedná o texty komické, někdy je
tvrdá realita popisována vážným tónem, s velkou bolestí. Skladby mají často srdceryvný tón,
popisují upřímné utrpení či nenávist. Neznamená to však, že by parodie či komično byly
z politických úvah vyčleněny.
Pravděpodobně nejznámějším komicko-realistickým básníkem, který se věnoval politickým
tématům, je Pietro dei Faitinelli. Smutek a ironie se mísí v jednom z jeho nejslavnějších
sonetů „Sì mi castrò, per ch’io sia castrone“. Autor zde se značnou dávkou sebeironie127 (jak
je patrné již z názvu) popisuje svoji situaci v exilu a již nedoufá v brzký návrat – Castruccio
Castracani podvedl Faitinelliho rodné město Lucca, které následně vyplenilo vojsko
Ugucciona della Faggiuola. Ten je protagonistou i dalšího slavného sonetu:

Veder mi par già quel de la Faggiuola

[Zdá se mi, že už vidím, toho z rodu Faggiuolů

re di Toscana: eo dico d’Uguccione,

vládcem Toskány: a říkám, že Uguccione

il qual terria le volpe tutte a scòla;

by mohl lstivost učit lišky;

e parme udir gridar già le persone:

a zdá se mi, že již slyším křik lidí:

– Muoiano i guelfi! Fòr fòr, mariuola!

– Smrt guelfům! Pryč, pryč, chátro!]

Z velkého množství Faitinelliho sonetů zmiňme ještě jeden, ve kterém se s bolestí vyjadřuje o
svém exilu, vše je podložené osobní zkušeností a velice uvěřitelné. Básník zde také zaujímá
méně bojovný tón. Tento sonet ocenil již Benedetto Croce128:

S’eo veggio en Lucca bella mio ritorno,

[Kdybych viděl návrat do své milované Luccy,

[…]
Odio, rancore, guerra ed ogni empiezza
127
128

Nenávist, zášť, boj a další nevraživost

Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 162.
Cf. Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 436.
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porrò giù contra quiei che mi cacciorno.

nebudu cítit vůči těm, kteří mě vyhnali.

[…]
Ch’ i’ ho provato sì amaro morsello,

Protože jsem zakusil tak hořké sousto,

e provo e proverò, stando esiticcio,

a zakouším i budu zakoušet, když jsem v exilu,

che ’l bianco e ’l ghibellin vo’ per fratello.

že bílé i ghibelliny chci za bratry.]

Kromě bojovné nálady z mnoha sonetů (převážně pozdějších) čiší také únava a celkové
zklamání (viz například „Spent’è la cortesia, spent’è larghezza“). Faitinelli nejednou
moralizuje obecně, avšak právě v politických skladbách se jeho talent projevuje s největší
intenzitou. „Jeho zádumčivý moralismus se stává konkrétní obhajobou a bojem, aktivní účastí
na událostech své doby, a to takovým způsobem, že jeho poezie zvyšuje svůj tón, je schopná
si nás získat a dojmout.“129
I básníci, kteří jsou známí pro jiné tematiky než politické, se často alespoň v několika
skladbách o dobové situaci zmínili – za všechny jmenujme Folgora da San Gimignano a jeho
sonet: „Io non ti lodo, Dio, e non ti adoro“, kde se spojuje blasfemičnost s politickým
tématem, Folgore zde vyjadřuje nespokojenost po porážce guelfů. Také Guercio da
Montesanto130 je nespokojen se stávající situací ve společnosti, vyjadřuje úplnou deziluzi nad
světem a ve svém sonetu „Or fuss’eo el gran tartaro o soldano“ vyjadřuje velmi „moderní“
myšlenku, že pokud by byl pohanským králem, zničil by křesťanský svět, avšak není to ani
třeba, protože ten se ničí sám. Parlantino da Firenze se například vyjadřuje o zhoubném vlivu
cizinců (cizích vojsk) v Itálii. Autorů, kteří se věnovali politickým tématům, je nepřeberné
množství a vzhledem k šíři materiálu (a také k mnohdy nesnadnému rozklíčení dobových
reálií, na které sonet naráží) není možné rozebrat všechny tendence. Tento výčet tedy budiž
sumarizací alespoň nejznámějších komicko-realistických textů s politickou tematikou.
Nejvíce využívaným a pro osobní zaujetí nejzajímavějším tématem je téma exilu. Tohoto
tématu se zhostil již i první velký komicko-realistický básník Rustico Filippi:

A voi, che ve ne andaste per paura:

[Říkám vám, kteří jste odešli za strachu,

sicuramente potete tornare;

bezpečně se můžete vrátit;

129

Il suo moralismo pensoso diviene giudizio concreto e lotta, partecipazione attiva ai vorcosi avvenimenti del
tempo, per modo che la poesia si eléva di tono, capace di conquistarci e di commuoverci.“ Cf. Ibid., s. 428.
130
Básník pravděpodobně z Trevisa, nemáme bližší údaje.
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da che ci è dirizzata la ventura,

zde nám Štestěna začala přát,

ormai potete guerra inconinzare.

nyní můžete znovu bojovat.

E più non vi bisogna stare a dura,

Již se nemusíte tvrdě bránit,

da che nonn-è chi vi scomunicare:

již není, kdo by vás exkomunikoval:

ma ben lo vi tenete ’n sciagura

ale nepovažujte to za dobré

che non avete più cagion che dare.

protože již není důvod bojovat.

Ma so bene, se Carlo fosse morto,

Vím dobře, že kdyby Karel zemřel,

che voi ci trovereste ancor cagione;

měli byste ještě dobrý důvod;

però del papa nonn-ho gran conforto.

a proto papeži příliš nevěřím.

Ma io non voglio con voi stare a tenzone,

Nechci se s vámi ale přít,

ca·llungo temp’è ch’io ne fui acorto

všiml jsem si toho již před drahnou dobou,

che ’l ghibellino aveste per garzone.

že ghibelliny budete mít za sluhy.]

Jako mnoho dalších, také Cecco Angiolieri se zřejmě vyhnanství nevyhnul. V jeho případě
však neznáme podrobnosti – je možné, že byl vyhoštěn z politických důvodů, z důvodů
rodinných nebo i finančních.131 Je zajímavé, jakým způsobem tuto látku zpracovává. O
závažném tématu hovoří plebejským tónem (bylo by lepší, kdyby mu někdo prstem vypíchl
oko) a spojuje jej s ostatními prvky své tvorby – do Sieny se vrátí asi s takovou
pravděpodobností, jako že se smíří s vlastním otcem.

Se Die m’aiuti, e le sante guagnele,

[Kdyby mi chtěl Bůh pomoci, pro svatá Evangelia,

s’i’ veggio ’l dì sia ’n Siena ribandito,

kdybych se dočkal dne, kdy se budu moci vrátit do
Sieny,

se dato mi fosse ’n occhio col dito,

i kdyby mi prstem vypíchli oko,

a soffrire mi parrà latt’e mele.

to utrpení by se mi zdálo jako nic [dosl. mléko a
med].

E parrò un colombo senza fele,

A byl bych jako beránek,

tanto starò di bon core gecchito:

rád bych byl pokorný:

però ch’i’ abbo tanto mal patito,

protože jsem již tolik trpěl,

che pietade n’avrebb’ogni crudele.

že by se nade mnou smiloval každý krutý člověk.

E tutto questo mal mi parrebbe’oro,

A toto všechno by mi připadalo jako zlato,

131

Cf. Angiolieri, Cecco. Rime. A cura di G. Cavalli. Milano : BUR, RCS Libri, 2006, s. 96.
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sed i’avesse pur tanta speranza,

pokud bych jenom měl naději,

quant’han color che stanno ’n purgatoro.

jako ti, kteří jsou v očistci.

Ma elli è tantal e mie sciaguranza,

Ale moje neštěstí je tak velké,

ch’ivi farabb’a quell’otta dimoro,

že v Sieně budu opět žít

che babb’ed i’ saremo in accordanza.

stejně jako že budeme vycházet s otcem.]

3. 5. Hranice žánru
V okruhu komicko-realistických básníků, kteří žili a tvořili na přelomu 13. a 14. století, se
vyskytl velice pozoruhodný a snad i podstatně odlišný autor, Folgore da San Gimignano.
V tradičních příručkách je zařazován mezi poeti giocosi, ani v antologiích komické poezie
Folgore nechybí132, avšak nejen literární badatelé si často všímají

jeho odlišnosti od

ostatních, „běžných“ komicko-realistických autorů, těch, kteří tvořili podle typických
žánrových schémat. S výjimkou politického tématu se Folgore nevěnoval klasickým topikám,
které jsme měli možnost vidět v minulých kapitolách. Jeho poetika sice stojí stranou hlavního
proudu, přesto se jí však ze strany literárních historiků dostalo podobné kritiky jako u
ostatních komicko-realistických básníků,133 a to nás přivádí k otázce, kde leží hranice
komicko-realistického žánru. Je Folgore da San Gimignano komicko-realistický básník? A co
všechno lze pod tuto nálepku ještě zahrnout?
Korpus textů Folgora da San Gimignano není příliš rozsáhlý, tvoří jej kromě několika sonetů
nedokončeného cyklu o ctnostech pravého rytíře hlavně jeho dva „věnce“, Sonety týdne a
Sonety měsíců. Na první pohled je Folgorova poetika odlišná od hlavního proudu komické
tvorby. V sonetech měsíců se básník obrací na skupinku sienských mladíků pod „vedením“
Nicola da Nisi. Atmosféra však v ničem nepřipomíná klasické komické texty, vzpomeňme pro
srovnání například Angiolieriho „manifest“, sonet „Tre cose solamente mi son in grado“. U
Folgora se nesetkáváme se starou goliardickou inspirací vituperia. Hodnotový žebříček je zde
zcela odlišný. Básník navazuje na provensálský žánr plazer, který se věnuje příjemným a
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Například Poesia comica del medioevo italiano. A cura di M. Berisso. Milano : BUR, 2011; Poeti giocosi del
tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit.; a další.
133
G. M. Crescimbeni posuzuje Folgora velmi negativně. F. De Sanctis, přestože v krátkosti pojednal o
komicko-realistické poezii, Folgora nejmenuje. Změna přichází až u B. Croceho a N. Sapegna. Vývoj pohledu na
Folgorovu tvorbu viz Caravaggi, Giovanni. Folgore da San Gimignano. Milano : Ceschina, 1960, s. 22-31.
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radostným věcem, jejich výčtu. Básník přeje mladým mužům v každém momentě roku jen ty
nejlepší věci, chvíle, zážitky a prostředí, které se inspirují v hodnotách rytířské společnosti.
Například turnaje „A ve čtvrtek ať turnaj bývá často, / rytíři ať se v šraňkách tumlují / a jeden
s druhým čestně bojují“ a hostiny „Ve středu velkou hostinu vám přeji / bažanty, koroptve a
zajíce, / hovězí jemné, tučné slepice / a všechno to, co máte nejraději;“134 jsou běžným
motivem. Mladíci, kterým jsou texty adresovány, však již nejsou feudálními pány a podobně
jako u předešlých autorů, i u Folgora je společnost – do které je jeho tvorba zasazená a které
je také určená – městská, kupecká, kdy hlavní roli hraje comune, jejich městský stát. Tito
mladíci jsou součástí bohaté městské vrstvy, která, jak můžeme usoudit i z jeho textů, se
zřejmě ráda nechávala inspirovat starým rytířským světem nebo si ho snad alespoň s trochou
nostalgie ráda připomínala.
Sonety týdne a Sonety měsíců jsou ve svém ladění velmi podobné. Sonety týdne jsou věnované
jinému mladému muži a jeho družině, která však od té předchozí není příliš rozdílná. Tato
„zlatá mládež“ nebyla v Toskánsku trecenta ojedinělým jevem135 a do literatury pronikla ještě
mnohem větší měrou v následujícím století, kdy brigata Lorenza Medicejského nejenom tráví
čas příjemnou zábavou, ale někteří z mladíků sdílí i lásku k literatuře a do svých kratochvílí
začlení i společnou literární tvorbu.136
Folgore da San Gimignano pravděpodobně nebyl příliš bohatý a toužil se do této společnosti
budoucích významných postav městského života začlenit. Víme, že se mu to zřejmě podařilo,
jeho pasování na rytíře svědčí o určitém společenském postavení. Nakolik tomu však
pomohly tyto sonety, již dnes bohužel říci nelze. Hojnost a bohatství jsou i zde jedním
z nejčastějších motivů. Tento svět, stejně jako svět Angiolieriho, si již dobrý život bez peněz
neumí představit.

134

Citováno ze sonetů Středa a Čtvrtek. Da San Gimignano, Folgore. Sonety týdne a měsíců. Přel. Jiří Pelán.
Zblov : Opus, 2007. (v orig. Ed ogni giovedì tornïamento, / e giostrar cavalier ad uno ad uno, / e la battaglia sia
’n luogo comuno“; „Ogni mercoredì corredo grande / di lepri, starne, faggiani e paoni, / e cotte manze ed arrosti
capponi, / e quante son delicate vivande;“)
135
Více o dalších brigate v období Folgora da San Gimignano viz Cardini, Franco. Postafazione. Da San
Gimignano, Folgore. Sonetti de’ mesi. Firenze : Polistampa, 2012, s. 109-111.
136
O tomto více viz kapitola 7. 2.-7. 4.
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Folgorova poetika je jedinečná. „[…] jeho opravdová originalita není plodem primitivního
instinktu a nevinné prostoty, ale radostného pocitu života, filtrovaného přes vybrané literární
vzdělání, důvtipnou techniku a hutný smysl pro poezii“.137
V sonetu, který popisuje radosti měsíce května, se nejvíce zrcadlí dvorná společnost a
vzpomínka na rytířský svět. Výčet reálných věcí – turnaj, koně, oslavy a dívky – vytváří
ideální obraz.

Maggio

Květen

Di maggio sì vi do molti cavagli

V květnu pro vás mnoho koní mám;

e tutti quanti siano affrenatori,

a všichni ať jsou krotcí, uzdy znalí,

portanti tutti, dritti corritori;

mimochodníci, běžci vytrvalí;

pettorali, testère de sonagli,

s ohlávkami, jež cinkají bim bam;

bandère con coverte a molti ’ntagli

a s praporci, se sedly, s houněmi

di zendadi e di tutti li colori;

z hedvábu, na němž všechny barvy hrají;

le targhe a modo degli armeggiatori;

a se štíty, jež slouží při turnaji;

viuole, rose, fior, ch’ogn’om abbagli;

ať každý, kdo je vidí, oněmí;

e rompere e fiaccar bigordi e lance,

a ať se lámou dřevce, kříží kopí;

e piover da fenestre e da balconi

a z balkónů ať padá přehustá

en giù ghirlande, e ’n sù melarance;

záplava girland, v níž se všechno ztopí;

e pulzelette gioveni e garzoni

ať v dívkách, chlapcích radost narůstá,

baciarsi ne la bocca e ne le guance:

o lásce mluví, aniž oči klopí,

d’amor e di goder vi si ragioni.138

a líbají se na tvář, na ústa.
(přeložil Jiří Pelán)139

137

Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 131. („[…] la sua vera
originalità è non frutto di primitivo istinto e di innocente ingenuità, ma di gioioso senso della vita, filtrato
attraverso una finissima educazione letteraria, una tecnica sagace e ed un saporoso gusto di poesia.“)
138
Italské texty Folgora da San Gimignano a Cenne de la Chitarra jsou citovány z: Poeti giocosi del tempo di
Dante. A cura di M. Marti. Op. cit.
139
České překlady jsou citovány z: Da San Gimignano, Folgore. Sonety týdne a měsíců. Přel. Jiří Pelán. Op. cit.
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Ve Folgorových básních nikdy nenalezneme snahu o parodii či satiru (snad s jedinou
výjimkou v básni měsíce března s antiklerikální narážkou), která charakterizuje většinu
komicko-realistické tvorby. Lidové náměty či záliba v drsné komice jsou vystřídány
líbezností. Společným prvkem básní Folgora da San Gimignano a básní komickorealistického proudu je však záliba v reálném světě – světě, který je v tomto případě sice lehce
idealizovaný, ale stále ve svých jednotlivostech reálný. Folgorova realita je světská, objevíme
nejednu zmínku o reálných místech „A v listopadu koupel v Petriolu!“ či věcech „Všem
kramářům též vydělati dejte: / kupte si marmelády z Gaety, / točené svíce, svícny
z Chiarety“.140
I přes určitou stylizaci lze tedy konstatovat, že se stále jedná o realitu. S realitou se pojí obsah
Folgorových obrazů – bohatá jídla, víno, hry, chvála florénů – to vše pojí Folgora di San
Gimignano s komicko-realistickou poezií.141 Folgorův svět je nemálo vzdálený stylizacím
stilnovistických textů. Přestože je jeho realita dvorná a rytířská, vypovídá o podobnosti s tou
realitou, která se uskutečňovala v té době v Toskánsku, mezi turnaji a přehlídkami, veselými
společnostmi a zábavami konce 13. století.142 Příroda, vykreslená jako dokonalá
„miniatura“143 lehkých linií i barevnosti, však naopak připomíná locus amoenus:

Di giugno dovvi una montagnetta

Pro měsíc červen návrší sem kladu,

coperta di bellissimi arbuscelli,

jež kryjí stromy, mnohá houština,

con trenta ville e dodici castelli

a kolem města ať se vypíná

che sieno intorno ad una cittadetta.

v třiceti sadech dvanáct pyšných hradů;

Ch’abbia nel mezzo una sua fontanetta;

ať studánka se z jeho temene

e faccia mille rami e fiumicelli,

rozlévá v říčky po celičkém svahu

ferendo per giardini e praticelli

a zahradám a loukám dává vláhu,

e rinfrescando la minuta erbetta.

že lístky trav jsou stále zelené.
(Červen, přel. Jiří Pelán)

140

Citováno ze sonetu Listopad, Da San Gimignano, Folgore. Sonety týdne a měsíců. Op. cit., s. 49. (v orig. „E
di novembre a Petrïuolo a bagno“; „e dare a tutti stazzoner guadagno; / torchi e doppier che vengan di Chiareta, /
confetti con cedrata di Gaeta;“)
141
Cf. Sapegno, Natalino. Il Trecento. Op. cit., s. 100.
142
Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 138.
143
Sapegno, Natalino. Il Trecento. Op. cit., s. 101.
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Téma „darů“ či měsíců a ročních období je velice staré144 (vzpomeňme časté zobrazovaní
jednotlivých měsíců ve výtvarném umění), Folgore přesto dokázal vnést do této tematiky
líbeznost, která se u jiných básníků neobjevila. Jak připomíná Jiří Pelán, Folgorova sensibilita
jakoby předjímá některé renesanční tvůrce, „verše Polizianovy či obrazy Botticelliho“.145
Folgorův svět je plný reálných drobností, přesto je ve svém celku nereálný. Mnohým
čtenářům i odborníkům připomíná sen.146 Může však opravdu být takováto poetika součástí
komicko-realistické tradice v italské literatuře?
Odpověď na tuto otázku znesnadňuje dílo (pokud takto lze několik dochovaných sonetů
nazývat), které vytvořil Cenne da la Chitarra. Cenne pocházel z Arezza a byl to žakéř,
pravděpodobně nepříliš vzdělaný, který vytvořil parodickou odpověď na Folgorovy Sonety
měsíců. Jedná se o literárně nepříliš vybrané převrácení pozitivních hodnot v duchu
provensálského žánru enueg, tedy výčtu věcí nepříjemných a hrozných, jehož je plazer
pravým opakem.147 Pokud Folgore shromáždil líbezné a příjemné „dary“, Cenne mladíkům
přeje jen to nejhorší. Jedná se vlastně o výčet nepříjemností, které ale přímo korespondují s
Folgorovým textem. Komický efekt mohl být vyvolán sám o sobě shromážděním
nepříjemností, komika však sílí v parodii, která je nadmíru jasná, pokud posluchači znají
dobře text Folgorův. V únoru je radostný lov nahrazený fantastickým lovem na medvěda
v ledu a bahně, v červenci nedostanou mladíci „huspeninu a mnohá jídla další / bažanty,
koroptve, ty největší, kapouny, pávy, mladé kůzlečí“, ale celou škálu nelákavých jídel, jako je
nedovařené liščí maso, salát ze šalvěje a rozmarýnu nebo cavolata, nepříliš dobré vesnické
jídlo ze zelí. Folgore mluví o vybraném prostředí, Cenne směřuje k lidovosti, k životu na
venkově.
Pro srovnání uvádíme parodii na již výše citovaný sonet Květen:

Di maggio

[V květnu

Il maggio voglio che facciate encagli

V květnu chci, abyste se utkali v turnaji

con una gente di lavoratori,

s vesničany

144

O tomto cf. Caravaggi, Giovanni. Folgore da San Gimignano. Milano : Ceschina, 1960, s. 75 a dále (kap. La
tradizione dei mesi e della settimana nella letteratura e nell’arte medievale).
145
Cf. Da San Gimignano, Folgore. Sonety týdne a měsíců. Op. cit., s. 59.
146
Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 139.
147
Zajímavá studie, která neopomíjí ani Folgora da San Gimignano a Cenneho da la Chitarra zde: Cf. Thompson
Hill, Raymond. The Enueg and Plazer in Mediaeval French and Italian. PMLA, Vol. 30, No. 1 (1915), s. 42-63.
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con muli e gran destrier zoppecatori:

na mulách a kulhajících koních:148

per pettorali forte reste di agli.

jako ohlávky mají copy z česneku.

Intorno questo sianovi gran bagli

Kolem toho ať jsou velké tance

di villan scapigliati e gridatori,

rozcuchaných a křičících vesničanů,

de’ qual resolvan si fatti sudori,

kteří jsou cítit nelibým potem,

che turbin l’aere sì che mai non cagli.

který je ve vzduchu cítit bez ustání.

Poi altri villan, facendovi mance

Další vesničané ať vám dají

di cipolle porraie e di marroni,

cibule a kaštany,

usando in questo gran gavazze e ciance:

a to za velkého křiku a tlachání:

en giù letame ed in alto forconi;

dole hnůj a nahoře vidle;

massari e veglie baciarsi le guance;

stařeny a starci ať se líbají na tváře

di pecore e di porci si ragioni.

a hovoří se o ovcích a prasatech.]

Pravdou je, že bez Folgora by Cenneho „smutná a plebejská realita bez iluzí“149 neměla velký
smysl. Parodie není na některých místech příliš promyšlená a autor doplnil málo vlastního.
Často se jedná o prostý opak Folgorova textu. Zajímavá je snaha vyložit některé pasáže
sonetů satiricky, Mario Marti upozorňuje na Cenneho satirický záměr ukázat (v posledních
verších dubnového sonetu), že „již neexistuje dávná dvornost, Folgore je jen chvástal a
zasluhuje otevřené odsouzení a groteskní parodii“150. Ať již Cenne tento záměr doopravdy
měl či nikoli, pro posouzení Folgorovy poetiky je jeho reakce na Sonety měsíců neocenitelná.
Parodický charakter Cenneho reakce potvrzuje proslulost Folgorovy tvorby, víme tedy, že
bylo jeho básnické dílo známé nejenom v San Gimignanu a Sieně, ale i v jiných toskánských
městech a muselo být značně proslulé, pokud se žakéř rozhodl jej zparodovat, což by zajisté
nečinil, pokud by předem nečekal úspěch, především finančního charakteru. Současně nám
tato parodie ale také ukazuje hranice komicko-realistického žánru a jeho značnou flexibilitu.
Folgore pro svůj realismus, i když poněkud zvláštní, uváděný jako básník komicko148

Protikladná adjektiva: kůň je v Cenneho verzi „zoppicatore“, u Folgora „affrenatore“; kulhající kůň je navíc
častý topos komické literatury (viz Pulci aj.).
149
Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 149. („realtà triste, disillusa e
plebea“)
150
Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di M. Marti. Op. cit., s. 403. (orig. „non esiste più l’antica cortesia,
Folgore è un millantatore e merita aperta condanna e grottesca parodia“)
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realistický. Může Cenne da la Chitarra patřit do stejného literárního proudu? Vždyť bezesporu
také patří mezi komické básníky. Neznamená to tedy, že Folgore, kterého lze komicky
parodovat, do této oblasti příliš nepatří?
Cenneho nevytříbený přístup k textu, který byl pravděpodobně daný žakéřským povoláním,
ho podle našeho názoru vyčleňuje ze zástupu ostatních, kvalitnějších a originálnějších autorů.
Nezapomínejme, že se v ostatních případech nejedná o žakéře, ale o vzdělanější měšťany.
Žakéřská produkce stojí (v některých případech bohužel) spíše stranou literárních příruček a
často není valné kvality. Pokud bychom se snažili odpovědět na otázku, zda lze v případě
obou básníků použít termín „komicko-realistický“, řešení se nám zdá snad takové, že pokud
jsou jádrem tohoto žánru vituperia a klasická topoi představená v minulých kapitolách,
Folgore stojí na hranici komicko-realistické poezie, ale je stále její součástí. Cenne se ocitá
také na její hranici, jen na té opačné. Jeho jazyk je lidový, jeho přístup je lidový. A jak jsme
již měli možnost vidět, komicko-realistická poezie a lidová poezie jsou velmi odlišné věci, a
může být zavádějící nerozlišovat poezii s lidovou inspirací a poezii lidovou. Cenne da la
Chitarra se tedy pohybuje na hranici komicko-realistické poezie a poezie lidové.
Nejblíže ke komicko-realistické tradici má Folgorův sonet Březen. Objevuje se zde výčet,
kupení podstatných jmen vedle sebe, typický prvek, který mistrně použije mnoho dalších
tvůrců (za všechny jmenujme některé oktávy v Morgantovi Luigiho Pulciho, které se také
týkají zvířat), a také antiklerikální narážka v poslední tercíně. Na tomto textu lze také nejlépe
pozorovat neschopnost Cenneho de la Chitarra vyrovnat se své předloze. V tomto případě se
jedná snad i o neúplné pochopení Folgorova textu.

Marzo

Březen

Di marzo vi dono una peschiera:

A v březnu vypravte se na ryby,

di trote, lamprede, anguille e salmoni,

úhoře, pstruhy, jesetery, mníky,

di dentici, dalfini e storïoni,

delfíny, tlouště, okatice, štiky;

d’ogni altro pescio in tutta la rivera;

z toho, co plave, ať nic nechybí;

con pescadori e navicelle a schiera,

ať rybáři vás potom na veslicích,

e barche, saettìe e galeoni,

na galérách a člunech dopraví

li qua’ vi portino a tutte stagioni

do nejlepšího mezi přístavy,

e qual porto vi piace a la premiéra:

do míst svým ruchem z dálky lákajících:
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che sia fornito di molti palazzi

ať jsou tam vznosné, krásné budovy,

e d’altre cose che vi sia mistiero,

ať všude radost, dobrá vůle kvete

e genti v’abbia di tutt’i sollazzi;

a každé chuti se tam vyhoví.

chiese non v’abbia mai né monistero:

Bez kostelů se ale obejdete:

lasciate predicare ai preti pazzi,

zbytečně kážou kněží bláhoví,

que’ c’hanno assai bugie e poco vero.

kterým se lež a pravda tuze plete!
(přeložil Jiří Pelán)

Cenne – Di marzo:

[Cenne – V březnu

Di marzo vi riposo in tal manera:

V březnu vám přeji tento opočinek:

in Puglia piana, tra molti lagoni,

v rovinaté Puglii, mezi mnoha mokřinami [není
jisté, zda se jedná o oblast dnešní provincie Puglia
nebo oblast Puglia / Pulia blízko Arezza, území
plné nepříjemných bažinatých vodních ploch]

e ’n essi gran mignatte e ranaglioni;

v kterých jsou velké pijavice a žáby;

poi da mangiar abbiate sorbe e pera,

k jídlu pak ať máte jeřáb a hrušky [jedná se o
plody podobné jablkům a hruškám, pouze jsou
menší a horší chuti (=jeřáb oskeruše)]

olio di noci vecchio, mane e sera,

starý olej z ořechů, dnem i nocí,

per far caldegli, arance e gran cidroni;

na omelety, pomeranče a velké cedry (narážka na
Folgorovy citrusové plody v červnu, zde je ale
březen!)

barchette assai con remi e con timoni,

loděk dost s vesly a kormidly,

ma non possiate uscir de tal rivera.

ale nemohli byste vyplout od těchto břehů.

Case di paglia con diversi razzi,

Domky ze slámy se špatnou střechou,

da bere vin gergon che sia ben nero,

k pití zkažené víno, pěkně černé,

letta di schianze e di gionchi piumazzi.

postele a peřiny vycpané slámou.

Tra voi, signori, sia un priete fero

Mezi vámi ať je, páni, přísný kněz,

che da nessun peccato vi dislazzi;

který vám nedá rozhřešení z žádného hříchu;

per ciascun luogo v’abbia un munistero.

a všude ať je nějaký klášter.]
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V poslední tercíně Cenne nedokázal bystře reagovat na Folgorovu narážku a předlohu pouze
obrátil – verš „per ciascun luogo v’abbia un munistero“ je toporný a parodie zde ztrácí na
intenzitě. Přesto však není dobré Cenneho verše z literárního hlediska zcela odsoudit.151
V porovnání s Folgorovým mistrovstvím jeho texty samozřejmě zaostávají, ale jeho výživná
lidovost, parodická živost a lexikální volby nejsou bez zajímavosti. Jeho styl napovídá mnohé
o jeho době – „pokud zdrojem jeho dialogu je polemické opovržení oslavy již dávno
zaniklého světa, formou je obvykle komická, nadsazená groteska“ 152. V poslední době je také
patrná snaha Cenneho verše poněkud rehabilitovat a najít i pro ně důstojné místo v rámci
komicko-realistické poezie.153 Rozdílná poetika Folgora da San Gimignano a Cenneho da la
Chitarra však bez nutnosti porovnávání kvality veršů nabízí literárním historikům zajímavé
možnosti rozšíření zorného pole většinou úzce charakterizované komicko-realistické poezie.

151

Mnoho literárních historiků se k jeho tvorbě staví spíše kriticky, např. SAPEGNO, Natalino. Il Trecento. Op.
cit., s. 104-105.
152
Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 151. („se sorgente al suo
conversare è lo sdegno polemico contro l’esaltazione di un mondo tramontato, le forme son solitamente quelle di
un giocoso, esagerato grottesco“)
153
Například je zařazován do antologií italské poezie společně s Folgorem da San Gimignano. Viz Bibliografie.
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4. Stilnovistická odbočka a Dante Alighieri
4. 1. Komičtí stilnovisté?
Se sonetem, ve kterém je popisována ošklivost staré ženy, jsme se již setkali v tvorbě prvního
většího italského komicko-realistického básníka Rustica Filippiho. Jak jsme již naznačili,
sonet „Dovunque vai, conteco porti il cesso“ není na italském území z tematického hlediska
ojedinělý. Jedná se o vituperický popis staré ženy přesně podle daných formálních pravidel,
která jsou jasně stanovená – popis nectností fyzických, ale i psychických nebo spíše
charakterových, které se často opakují a se kterými se setkáme ve většině textů. Topos
vituperium in vetulam, v období 13. a 14. století zřejmě značně rozšířené téma, vyzkoušeli v
rámci své tvorby nejen básníci striktně komicko-realističtí, ale dochovalo se také několik
zmíněných vituperií z pera některých velkých jmen stilnovistické školy. Tento fenomén podle
našeho mínění jasně vypovídá o postavení komické poezie v literatuře a společnosti té doby.
Možnost žánrového výběru, jež měli tito „vyšší“ básníci, kteří se, ať už z jakéhokoli důvodu,
rozhodli složit také báseň úplně jiného žánru, než jsme u nich zvyklí, vypovídá o určité
arbitrárnosti „vyššího“ a „nižšího“ stylu. Básníci zřejmě měli možnost tvořit v obou stylech,
aniž by je komické skladby jakýmkoli způsobem „ponížili“, jakkoli by si to někteří pozitivisté
přáli. Existence skladeb v obou způsobech tedy alespoň částečně boří pomyslnou zeď, která
tyto styly na první pohled neslučitelně odděluje.154
Topos vituperium in vetulam je tématem, které je známé a rozšířené již v antice a postupně
také přešlo do evropských literatur. V římské literatuře jsou známé popisy starých žen –
kuplířek, které se s našimi vituperii mnohdy shodují. Sextus Propertius ve IV. knize Elegií
popisuje podobnou ženu – starou kuplířku, která je náchylná k pití a fyzicky odporná.155
Podobně hovoří i Marcus Valerius Martialis, který popisuje fyzický úpadek podobné ženy.156
Nejslavnějším příkladem je pravděpodobně kuplířka Canidia z díla Quinta Horatia Flacca:
„Zlá Canidia kouše černým zubiskem / svůj dlouhý nehet na palci, / pak něco zamlčí a něco

154

Větší výbory stilnovistické poezie tyto texty často uvádějí, ovšem bez větších (či jakýchkoli) komentářů. Viz
např. I poeti del Dolce stil novo. A cura di Carlo Salinari. Milano : TEA, 1994; Poeti del Dolce Stil Novo. A cura
di Gianfranco Contini. Milano : Mondadori, 1991 aj.
155
Propertius, Sextus. Elegie, IV, 5; in Katullus, Tibullus, Propertius. Triumvirové lásky. Praha : SNKL, 1964, s.
297-299 . („Viděl jsem záchvat kašle, jak v hrdle jí svraštělém rostl, / a jak z děravých zubů tekly jí sliny a krev,
/ posléze do starých houní jak vydechla zpuchřelou duši. / Chatrč se chvěla zimou, ježto v ní vyhasl krb.“ )
156
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 20.; (Martialis. Epigramy, III, 93).
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vysloví“157. Canidia je čarodějka, její postava budí kromě odporu také strach. „Sám jsem
spatřil, jak kráčí sem Canidie v svém černém / plášti, vlas vlající, bosá, šat podkasán, zpívá, /
za ní pak Sagana starší. Jim oběma smrtelná bledost dodala strašného vzhledu. Vtom začaly
rozrývat nehty / zem – a ovečku černou v svých zubech na kusy drásat; / krev její do jámy
slily a lákaly z podsvětí duše […] V té chvíli bys viděl, jak plíží se kolem / hadi a podsvětní
psi, jak zardělá Luna se skrývá / za okraj vysokých hrobek – vždyť nechce být svědkem těch
kouzel.“158
V novější evropské literatuře se objevuje postava kuplířky, která má bezpochyby předchůdce
v těchto antických vzorech. Vzpomeňme například slavnou Celestinu Fernanda de Rojase či
Trotaconventos z Knihy pravé lásky Juana Ruize. Ruffiana je i jednou z postav italské
commedie dell’arte. Podobných postav je v literatuře velké množství, kuplířka této novější
doby si z šíře původních vlastností ponechala hlavně chtivost po penězích a vyšší věk
(všechny kuplířky chtějí od budoucího milence hlavně zaplatit, penězi či věcnými dary),
většinou jsou to také bývalé prostitutky. Vituperické oplzlosti (typické převážně pro italský
středověk) sice již nejsou středem zájmu, kuplířka si však většinu svých vlastností ponechává,
i když nejsou vyřčené. Typický příklad uvádí i Francesco da Barberino, který mladé dívky
před kuplířkami varuje následujícími slovy: „Toto poučení jsem vložil pro poučení mladých
žen, aby se střežily stařen, které by s nimi chtěly rozmlouvat, neboť je to věc příliš
nebezpečná pro čest každé z nich.“159
Italské vituperium in vetulam původní topos příliš nerozšiřuje. Postavy nejsou
problematizovány, důraz je kladen spíše na popis, který často dává prostor k obscénnostem,
někdy v dvojsmyslu, jindy se je básník ani nepokusí skrýt. Jedná se spíše o literární cvičení.160
Komický popis dává básníkům větší pole působnosti, možnost vyzkoušet si jiný styl básnění,
použít jiné jazykové rejstříky. Odlišná tematika poskytuje nebývalé jazykové a básnické
možnosti, současně snad ale také prostor pro pobavení, vyzkoušení vlastních schopností v
jiném prostoru a uvolnění z pravidel vysokého kánonu. Mnohdy se jedná o spojení antického
topu s parodií tématu kurtoazní lásky – komické obrácení pozitivních vlastností opěvované
157

Horatius Flaccus, Quintus. Vavřín a réva. Přel. Rudolf Mertlík (zde neuveden). Praha : Odeon, 1972, s. 138.
(Epódy, s. 5, 47-49)
158
Ibid. s. 180. (Satiry, I, 8)
159
„Questo exemplo ho qui posto per amaestrare le giovani donne, ché si guardino dalle vecchiarelle che
volessero intrare a ragionare con loro, perciò ch’è troppo cosa di pericolo per lo onore di ciascuna.“ Da
Barberino, Francesco. Reggimento e costumi di donna. A cura di G. E. Sansone. Roma : Zauli, 1995, s. 291.
160
Skládání těchto veršů jako „zkoušku svého pera“ akcentuje především Petrocchi, Giorgio. La Toscana nel
Duecento; I poeti realisti. In Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa. Torino : Einaudi, 1987, vol. I, Storia e
geografia, Età medievale, s. 215.
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paní. Vyznívá tedy poněkud paradoxně, že si vyzkoušeli parodii stilnovismu i sami
stilnovisté.161 Také v díle jednoho z největších básníků stilnovismu Guida Guinizzelliho,
autora slavného, skoro příkladného sonetu „Al cor gentil rempaira sempre amore“, nalezneme
i komické texty, v kterých k nám básník promlouvá „jiným básnickým způsobem, více
drsným a pozemským, plnějším a hutnějším jazykem“162:

Volvol te levi, vecchia rabbïosa,

[Větrný vír, ať tě odnese, zlobná stařeno,

e sturbignon te fera in su la testa:

a smršť ať se snese na tvoji hlavu:

perché dimor’ha’ in te tanto nascosa

ty přece dokážeš všemu odolat,

che non te vèn ancider la tempesta?

že tě nezabije ani bouře.

[…]
Ché non fanno lamento li avoltori,

Proč si nenaříkají supi,

nibbi e corbi a l’alto Dio sovrano,

luňáci a havrani ve výšinách svrchovaného Boha,

che lor te renda? Già sè lor ragione.

který tě jim vrátí? Už znám důvod.

Ma tant’ha’ tu sugose carni e dure,

Tak tvrdé a nezdravé je tvoje maso,

che non se curano averti tra mano:

že tě nechtějí do svých spárů,

però romane, e quest’è la cagione.

a proto přežíváš, to je ten důvod.]

Tento sonet je typický příklad vituperia in vetulam, které nachází své předchůdce jak
v antické, tak v latinské goliardické literatuře. Báseň je uvedena přáním jen toho špatného,
rozvedeného v přání smrti. Na závěr je zde ovšem odevzdané konstatování, že dotyčná stařena
stejně zůstane naživu, protože dokonce ani supi nechtějí její maso. Text je charakteristický
velkým množstvím hyperbol. Toto vituperium však není jediným textem Guida Guinizzelliho,
který vychází z komicko-realistických rejstříků. Podobně také jeho sonet „Chi vedesse a
Lucia un var capuzzo“ je typickým obrácením témat, které tradičně patří do oblasti milostné
poezie. Každý „odsud až do Abruzz“, kdo ji uvidí, se do Lucie se zamiluje. „Ah, prender lei a
forza, ultra su’ grato, / bagiarli la bocca e ’l bel visaggio / e li occhi suoi, ch’èn due fiamme de

161

Velké studie o komicko-realistické poezii se tomuto tématu často věnují, přesto v obecném smyslu bývá tato
část tvorby „vyšších“ básníků často opomíjena. Paolo Orvieto do výčtu slavných osobností, kteří se věnovali
oběma stylům, zahrnuje i Boccaccia. Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 15.
162
„d’un’altra maniera poetica più ruvida e terrena, d’un’altra lingua più densa e corposa“ Sapegno, Natalino. Il
Trecento. Op. cit., s. 65.
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foco!“163 (Ach, vzít si ji násilím na palouku / líbat ústa a krásnou tvář / a její oči, které žhnou
jako dva plamínky!). Vynucení si fyzického kontaktu není v případě prostých dívek nic
neobvyklého.164 Milostná touha se tedy nevztahuje k urozené dámě, ale k prosté dívce,
pravděpodobně venkovance. Milostný cit zde také nabývá zcela jiné formy, transcendentální,
ideální čistá láska je striktně fyzická.165
Stejně jako Guido Guinizzelli, i Guido Cavalcanti se nezdráhal využít rozdílných rejstříků a
dochovalo se nám i několik komických textů z jeho pera. Sonet „Novelle ti so dire, odi,
Nerone“ je velmi sarkastický. Cavalcanti se také nechal inspirovat166 převrácením běžných
schémat a vyzkoušel si jedno z těchto „literárních cvičení“.

Guata, Manetto, quella scrignutuzza,

[Podívej se, Manetto, na tu hrbáčku,

e pon’ ben mente com’è divisata

a všimni si, jak je vyvedená

e com’è drittamente sfigurata

a dokonale zpotvořená!

e quel che pare quand’ella s’agruzza!

Jak je to vidět, když se shrbí! (příp. naštve nebo
když flirtuje – nejasné)

Or, s’ella fosse vestita d’un’uzza

I kdyby byla oblečená v dlouhých šatech

con cappellin e di vel soggolata

s kloboučkem zavázaným pod bradou a závojem,

ed apparisse di dìe accompagnata

doprovázená by byla ve dne

d’alcuna bella donna gentiluzza,

krásnou šlechetnou paní,

tu non avresti niquità sì forte

nemohl bys trpět více,

né saresti angoscioso sì d’amore

ani se tolik trápit láskou,

né sì involto di malinconia,

ani být natolik pohlcený melancholií,

che tu non fossi a rischio de la morte

že bys neriskoval smrt,

di tanto rider che farebbe ’l core:

jak moc by ses smál (jak moc by se smálo tvé
srdce):

o tu morresti, o fuggiresti via.

buď bys zemřel, nebo musel utéci.]
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Na tuto zvláštnost upozorňuje i Sapegno. Cf. Ibid. s. 19.
Podobně radí také Andrea Cappellano Cf. Poesia comica del medioevo italiano. Op. cit., s. 126.
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Téma venkovanky hlouběji analyzuje Paolo Orvieto v již zmiňovaném rozboru Angiolieriho Becchiny, znovu
se stane aktuálním v době Lorenza Medicejského s „Nenciou da Barberino“ a Pulciho „Becou di Dicomano“.
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I další stilnovisté se věnovali komickému stylu: Lapo Gianni: „Pelle chiabelle de Dio, no ci avrai“; Gianni
Alfani: „Gianni ch’a te fu l’altrieri.
164
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Kromě typicky komického zakončení verše na –uzza167, s kterým se v rámci komické poezie
setkáme velmi často168, si všimněme kontrastu, do kterého dává Cavalcanti „svoji stařenu“ se
stilnovistickým světem krásných šlechetných paní. Právě v umístění stařeny do vyššího světa
spočívá jeho parodie. Cavalcanti zde tedy jasně paroduje i „svůj“, stilnovistický svět. Pokud
bychom chtěli přistoupit k odvážnější analýze, je možné, že zde můžeme spatřit také parodii
vlastní Cavalcantiho poetiky169 – stejně jako v jeho stilnovistické poezii pohled na ženu
způsobuje úbytek životních sil, rovněž v této básni pohled na ženu (i když z jiných důvodů)
působí podobnou trýzeň.
Tento žánr bude mít odezvu i v následujících obdobích. Přestože je vituperium in vetulam
formálně přesně stanovené a zavedená schémata nelze příliš měnit, básníci se budou tímto
starým žánrem bavit ještě dlouhou dobu. Podobné skladby nalezneme například u Franca
Sacchettiho (ballata „Di diavol vecchia femmina ha natura“), na začátku 15. století také u
Burchiella („Ardati il fuoco, vecchia puzzolente“), Giovanniho Mattea di Meglio či dokonce
v druhé polovině 15. století u slavného Angela Poliziana („Una vecchia mi vagheggia“), který
se ale s největší pravděpodobností inspiroval spíše antickými vzory než skladbami italského
středověku.170

4. 2. Dante Alighieri komický

Nejdůležitějším případem, kdy komických rejstříků využil básník, který je obecně známý pro
jinou část své tvorby, a který nepatří mezi striktně komicko-realistické básníky, je Dante
Alighieri. Dantova inspirace komičnem a jeho realismus jsou natolik viditelné, že nemohly
být literární kritikou přehlíženy, jak se to snad mohlo stát u ostatních stilnovistů. V široké
škále Dantova díla najdeme texty, které se komicko-realistickou linií literatury inspirovaly, a
Dante zde našel prvky, které se značnou autorskou osobitostí využil po svém. Přesto je pro
167

Cf. např. Cavalcanti, Guido. Rime. A cura di Marcello Ciccuto. Milano : BUR, 2010, s. 170.
Typická „hrubá“ zakončení na -AZZO, -UZZO jsou v této poezii běžná, stejně tak i Guido Guinizzelli „Chi
vedesse a Lucia un var capuzzo“, dále např. Meo dei Tolomei „Quando ‘l Zeppa entra ’n santo usa dire“, Cenne
da la Chitarra „Di marzo“ či později Luigi Pulci „Morgante“. Díky ne-zvukomalebnosti těchto veršů je na
několika místech využívá i Dante Alighieri v Božské komedii, konkrétně v části Malebolge.
169
Tak Contini, cf. Cavalcanti, Guido. Rime. A cura di Domenico de Robertis. Milano : Ledizioni, 2012, s. 206.
170
Tím se tato linie ovšem nevyčerpává, další skladby v tomto stylu nalezneme i později u Pietra Aretina,
Francesca Berniho a dalších…
168
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nás ale důležité, že i Dante Alighieri komicko-realistické texty prokazatelně znal a neváhal se
jimi také inspirovat (pokud ne přímo – jako je tomu v případě tenzony – kopírovat zavedené
modely). Dantova schopnost asimilovat formální i tematické prvky nižšího stylu budiž brána
jako další důkaz, že markantní rozdíl mezi „vyšší“ a „nižší“ poezií nebyl v jeho době natolik
markantní, jak by se mohlo zdát dnes. Pozitivistické konstrukty o lidových, amorálních a
formálně velmi špatných komických básnících rezonují dodnes, Dante však některými svými
díly dokazuje opak – jedná se o výběr stylový, ne kvalitativní.
„Komično, ve své nejhlubší podstatě, se pro Danta a jeho společníky neliší od vysoké tragiky,
ale je jejím antonymem, nejmateriálnější negací každé transcendence, empirický chaos, kde
chybí nejvyšší božský logos: komično není jen to, co rozesmává, ale je to vnímání
degradované reality; je to styl, ve kterém se snoubí kategoricky vyhraněná témata, rýmy a
lexikum.171
Nejdůležitější vliv komicko-realistické poezie nalezneme samozřejmě v Božské komedii.
„Bylo by těžké si představit Danta a Božskou komedii bez této poezie.“172 Podle Suitnera se
jedná o „jeden z rozličných, ale neméně zajímavých projevů, kdy působivě vystupuje
realismus v rámci umění 13. století. Je to stejná cesta, která vede od Cimabua k Giottovi.“173
Právě realismus a snaha o jeho zobrazení, jakkoli groteskní, se stalo předmětem zájmu mnoha
dantistů.174
Inspirace komicko-realistickou poezií, nejenom jejím jazykem, ale i tématy, nalezneme
nejvíce v Pekle. Nejvýrazněji z celého díla se zde snoubí motiv autobiografičnosti – odkazy
na autorův život na zemi, politických motivů – Dantovo zanícení pro otázky dobové politiky
je v mnohém podobné komicko-realistickým básníkům, kteří psali politické sonety, které jsme
viděli v předchozí kapitole, a komična, daného prostředím pekla, popisované reality a

171

„Comico, nella sua più intima essenza, per Dante e compagni, non è il diverso rispetto all’alto-tragico, ma il
suo antonimo, la più materica negazione d’ogni trascendenza, il caos dell’empirico privato del supremo logos
divino:comico non è solo ciò che fa ridere, ma è la percezione di una realtà degradata; è unos tile cui si abbinano
categoricamente determinati argomenti, rime e lessico.“ Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 14-15.
172
Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 8.
una delle varie, ma non delle meno interessanti, manifestazioni dell’emergere prepotente del realismo nelle arti
del Duecento. È il medesimo cammino che porta da Cimabue a Giotto.
173
Ibid. (…una delle varie, ma non delle meno interessanti, manifestazioni dell’emergere prepotente del realismo
nelle arti del Duecento. È il medesimo cammino che porta da Cimabue a Giotto.)
174
Za všechny jmenujme Marti, Mario. Realismo dantesco e altri studi. Milano; Napoli : Ricciardi, 1961; zde se
Mario Marti věnuje také komicko-realistické poezii obecně a otázce jejího názvu.
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„nižšími“ tématy, traktovanými v tomto oddílu. Již Jacob Burckhardt nahlížel na Danta jako
na „mistra kolosální komiky“ díky „velikému žánrovému obrazu šejdířů v Pekle“.175
Dante se značnou mírou komičnosti popisuje například padělatele (falsificatori), kteří si nehty
drásají obličej a tělo a trápí je různé nemoci (XXIX), podobná je drastická scéna s vévodou
Ugolinem a požíráním hlavy nepřítele (XXXII). Dalších až hororových scén můžeme v textu
nalézt více. Není to však jen tematická inspirace, která se v rámci Pekla autorovi zajisté sama
nabízela, je to i jazyk, který Dante pro popis děsivých vizí v Pekle použije.176 Na mnoha
místech jazyk, který si Dante vypůjčil z komicko-realistických rejstříků, jakoby navozuje
atmosféru hrůzy, hrubé a skřípající verše evokují obrazy, které nám básník předkládá. Právě
ve schopnosti používat různé jazykové rejstříky tkví jeden z mnoha geniálních prvků Božské
komedie. Je bez pochyb, že komické prvky se hodí spíše do Pekla, kurtoazní jazyk pak bude
využit nejvíce v Ráji. Všimněme si jazykové zvláštnosti těchto veršů:

Quindi sentimmo gente che si nicchia

Tam z druhé sluje slyšeli jsme lkání

ne l’altra bolgia e che col muso scuffa,

lidu, jenž supí, skučí jen a vyje

e sé medesma con le palme picchia.

a tělo trýzní si svou vlastní dlaní.

Le ripe eran grommate d’una muffa,

Úbočí skály slizká plíseň kryje

per l’alito di giù che vi s’appasta,

z výparu, který usazuje se tu

che con li occhi e col naso facea zuffa.

a očím jako nosu odporný je.177

[Inf., XVIII, 103-108]

Jak jsme již poznamenali, Peklo se výborně hodí pro komické rejstříky a právě zde je možné
využít komicko-realistickou inspiraci i z tematického hlediska. V následující pasáži Dante
popisuje tlející a páchnoucí bahno, v kterém pykají hříšníci. Scéna má groteskní ladění, Dante
se nevyhýbá ani tématům bachtinovského „materiálního dole“, které v tomto případě znamená
vylučování a výkaly (v českém překladu zmírněné). Vzpomeňme na zápach a stejné téma
v rámci vituperia in vetulam, jedná se o podobnou inspiraci.
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Burckhardt, Jacob. Kultura renesance v Itálii. Praha : Rybka Publishers, 2009, s. 117.
O Dantově jazyce cf. Trifone, Pietro. Malalingua: l’italiano scoretto da Dante a oggi. Bologna : Il Mulino,
2007.
177
Překlad O. F. Babler za spolupráce J. Zahradníčka; citováno vždy z tohoto překladu, pokud není uvedeno
jinak.
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Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso

Když jsme tam přišli, uviděl jsem u dna

vidi gente attuffata in uno sterco

lid vězet v blátě, které hnusně čpělo

che da li uman privadi parea mosso.

jak ze záchodů plnící se studna.

E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco,

Na první pohled oko uvidělo

vidi un col capo sì di merda lordo,

hlavu tak zkalenou, že nevím ani,

che non parea s’era laico o cherco.

zda je to laika či kněze čelo.

Quei mi sgridò: «Perché se’ tu sì gordo

Vtom zvolal on: „Proč mne si bez ustání

di riguardar più me che li altri brutti?».

víc prohlížíš než moje druhy v blátě?

[Inf., XVIII, 112-119]

Nejznámější částí Pekla, kde se setkáme s komickou inspirací, specifickým jazykem i obrazy
blízkými středověkému komičnu, jsou Malebolge. Jedná se o nejtemnější178 část Pekla
(„mirabilmente oscura“; BK, Inf., XXI, 6) v oblasti pátého žlebu, kde jsou ve vařící smole
ponořeni čachráři (barattieri), kteří kupčili s veřejnými úřady. Otázku, zda je náhoda, že se
jedná o stejné provinění, z kterého byl obviněný a posléze odsouzený sám Dante,
ponecháváme otevřenou. Tyto provinilce hlídají ďáblové, zobrazení v groteskním duchu179,
kteří je vidlemi noří do vařící smůly. Dante neopomene jeden z hlavních topů komickorealistické tradice – gastronomickou metaforu, která najde největší uplatnění v následujícím
století, v Morgantovi Luigiho Pulciho. Při popisu hříšníků v kotli s horkou smolou, které
ďáblové noří zpátky, Dante scénu připodobňuje ke kuchařům či spíše ke kuchtíkům,
kuchařským pomocníkům, kteří během vaření míchají v kotlích s jídlem. V tomto případě se
však v kotlích vaří hříšníci. Neopomeňme ani množství realistických aktualizací, které jsou
typické pro komicko-realistickou poezii a kterými je celý text protkán, například v případě
vroucí smůly je to přirovnání celých Malebolge k benátskému Arzenálu, kde majitelé lodí
pracují s lepkavou smůlou při opravách svých lodí přes zimu, je zde temno a pravděpodobně i
zápach (BK, XXI, 7-15). Dante s Vergiliem se tedy setkávají s těmito bytostmi, které jsou
vlastní spíše lidové kultuře a otevírají široké možnosti dobové fantazii. Již samotná jména
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K otázce tmy v Pekle viz G. B. Grassi. Tma v Pekle. In Čtení o Dantovi Alighierim. Ed. Martin Pokorný.
Praha : Institut pro studium literatury, Praha, 2016, s. 16-27.
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Seriacopi, Massimo. Mostri e diavoli nell’Inferno di Dante Alighieri. Roma : Aracne, 2014, s. 53.
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jednotlivých čertů jsou zajímavá180 (kromě jiného se zde setkáme opět s koncovkou –azzo) a
přinášejí i nevídané překladatelské možnosti:

«Tra’ti avante, Alichino, e Calcabrina»,

„V před Kradoplaze s Jíníšlapem zprávu

cominciò elli a dire, «e tu, Cagnazzo;

mi dejte! Šilhoun nechať s vámi kráčí,

e Barbariccia guidi la decina.

Ty, Chlupáči, povedeš deset z davu!

Libicocco vegn’oltre e Draghignazzo,

K nim Nachomoure ty a Tlamodračí

Cirïatto sannuto e Graffiacane

s Psímdrápem, Štětináči s chrupem svině,

e Farfarello e Rubicante pazzo.»

v před Netopýre, vzteklý Ohniváči!181

[Inf., XXI, 118-123]

(přeložil Jaroslav Vrchlický)

V Dantovi tyto fantastické postavy nejdříve vyvolávají strach (ostatně jejich záměry jsou
nejasné, domlouvají se posunky, které nelze jednoduše dešifrovat a jejich záměry jsou
podezřelé), tento strach se projevuje místy komicky, nepochybujeme však o jeho smyslu
v Dantových očích.182 Po Vergiliově napomenutí nechají poutníky projít. Již od první scény
na mostě, kdy si čertů všimnou, až po opuštění pátého žlebu scéna působí divadelním
dojmem. Čerti byli často postavy lidových frašek a divadelnost je zde velmi znatelná. Silně
komicky a divadelně laděné vyprávění o setkání s čerty v pátém žlebu končí groteskním (až
burleskním) závěrem, jako by komično obsažené v celém zpěvu došlo v posledním verši
svého vrcholu.

«Se tu se’ sì accorto come suoli,

„Jsi-li i teď jak vždy tak obezřelý,

non vedi tu ch’e‘ digrignan li denti

pohleď, jak zuby vyceňují kati

e con le ciglia ne minaccian duoli?»

a mrkají, jak zlo by strojit chtěli!“

Ed elli a me: «Non vo’ che u paventi;

A on: „Ne, nepotřebuješ se báti,

Lasciali digrignar pur a lor senno,

ať, jak jim libo, dravé zuby cení,

180

Významy jmen jednotlivých čertů: Ibid., s. 52-59.
Pro srovnání uvádíme i překlad O. F. Bablera: „Ty Sněhoťape, s Křídloklopem zprávu / mi podáte,“ řek‘, „i
ty, Čenichale! / Ty, Ježatče, všech deseti veď správu! / Dračinče, Osmahloni, jděte dále / s Psodravcem, Rypáku,
ty s chrupem svině, / a ohniváku, Zrzku hovnivále, / hlídejte vroucí smolu v úžlabině!“
182
Cf. Spitzer, Leo. The farcical Elements in Inferno, Cantos XXi-XXIII. In Modern Language Notes, Vol. 59,
No. 2 (Feb., 1944), s. 86.
181
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Ch’e’ fanno ciò per li lessi dolenti».

neboť jen smolou mučeným to platí.“

Per l’argine sinistro volta dienno;

Pak vlevo hrází stáli obráceni.

ma prima avea ciascun la lingua stretta

Každému jazyk mezi zuby svítí,

coi denti, verso lor duca, per cenno;

šilhají k vůdci svému o znamení

ed elli avea del cul fatto trombetta.

a on pak trubku udělal si z řiti.

[Inf., XXI, 130-139]

V Božské komedii došlo Dantovo komično svého vrcholu. Formy přejaté z literární tradice
byly použity pro zjevný účel, Dante neváhal využít všech možností, které mu tato linie
literatury poskytla a můžeme snad i říci, že zde ukázal také další možnosti, a poskytl mnoho
podnětů k tomu, aby se komicko-realistická linie mohla vyvíjet dále.
Není to však jen Božská komedie, kde v Dantově díle nalezneme komično. Známá je také
hojně diskutovaná Tenzona s Foresem Donatim. V italské literatuře se žánr tenzony vyskytuje
od samých počátků, tenzony známe již z první poloviny 13. století.183 Jako žánr se pak
tenzona ustálila mezi 13. a 14. stoletím.184 Většina básníků, kteří jsou zařazovaní do komickorealistického proudu, tvořila také tenzony. Nejznámější jsou Rustico Filippi nebo Cecco
Angiolieri, který poslal několik sonetů dokonce i Dantovi Alighierimu, jenž na ně, alespoň
podle dnes dostupných informací, bohužel nezareagoval.185 Nejčastěji se jedná o výměnu
přátelských sonetů na téma lásky, postupně však básníci začínali tvořit sonety, které
obsahovaly také komentář k určité události nebo přímo invektivu. Ve většině případů dokáží
dnešní literární badatelé jen těžko určit, kde končí literární hra (žertovná) a do textů začíná
pronikat každodenní realita či emoce obou básníků, jak se to stalo například v případě Luigiho
Pulciho a jeho tenzony s Matteem Francem či sporu s Marsiliem Ficinem.186
Zřejmě nejslavnější tenzonou je právě tenzona Danta Alighieriho s Foresem Donatim, v které
mnoho literárních historiků spatřuje mladickou Dantovu zkušenost, kterou později odvrhl, ale
současně ji využije v Pekle187. Přestože se často diskutuje o nesprávnosti atribuce těchto
tenzon a byla mnohokrát vyslovena myšlenka zabývat se jimi jako falsem (které napsal o
183

Cf. Santangelo, Salvatore. Le tenzoni poetiche nella letteratura italiana delle origini. Geneve : Olschki, 1928.
Na stranách 1-15 najdeme seznam nejstarších italských tenzon.
184
Poeti giocosi del tempo di Dante. A cura di Mario Marti. Op. cit., s. 761.
185
Cf. Marti, Mario. Heslo Cecco Angiolieri. In Enciclopedia dantesca. Roma 1970, vol. I, s. 276-277; DI
PINO, Guido. L’Antidantismo nell’età di Dante: L’uno e l’altro Cecco. In Italianistica, II (1973), s. 235-248.
186
Viz kapitola o Luigim Pulcim.
187
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 16.
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několik desítek let později básník Stefano Finiguerri řečený il Za, případně jiný básník z jeho
okruhu), nepovažujeme tyto teorie za dostatečně prokazatelné a tenzony nadále chápeme jako
svébytnou součást Dantova díla.188
Dante Alighieri si s Foresem vyměnil celkem šest sonetů, které vznikly v období mezi lety
1293–1296. Iniciátorem „sporu“ byl pravděpodobně Dante, protože je jeho sonet vždy
umístěn na prvním místě. Jedná se o „nejvyšší příklad středověké komiky, kde se snoubí
vážnost s vtipem, pomlouvačná jednoduchost s metaforickou genialitou189“.
V prvním, nejznámějším sonetu, Dante obviňuje Foresa z chudoby190 a neschopnosti, ne-li
impotence. Setkáváme se tedy hned s několika typickými tématy komicko-realistické poezie –
vituperiem a chudobou.

Chi udisse tossir la malfattata

Kdo slyší ženu Bicci Foreseho,

moglie di Bicci vocato Forese,

jak chuděra kašle celý čas,

potrebbe dir ch’ell’ha forse vernata,

moh by si říct, že přišla podle všeho

ove si fa ’l cristallo, in quel paese.

odněkud, kde je bez ustání mráz.

Di mezzo agosto la truovi infreddata:

Uprostřed srpna chodí pořád s rýmou:

or sappi che dé’ far d’ogn’altro mese!

co si jen počne za pár nedělí;

E non le val perché dorma calzata:

a jak se nemá celou noc třást zimou,

merzé del copertoi‘, c’ha cortonese.

když nemá čím se přikrýt v posteli.

La tosse, ’l freddo e l’altra mala voglia

Ten kašel, rýmu a vše, čím tak strádá,

non l’addovien per omor ch’abbia vecchi,

však nemá z toho, že už není mladá,

ma per difetto ch’ella sente al nido.

ale že nemá, co má doma mít.

Piange la madre, c’ha più d’una doglia,

A její matka celá usoužená

dicendo: - Lassa a me, per fichi secchi

pláče a říká: „Mít pár grošů věna,

188

Tato myšlenka je objevila již na počátku 30. let 20. století, nově se jí však zabývá Mauro Cursietti. Přestože
Antonio Lanza označuje jeho teorii za definitivní důkaz o nepravosti tenzon, většina literárních historiků ji
považuje za neprůkaznou. V 70. letech tuto myšlenku vyvrátil Mario Marti. Paolo Orvieto, Claudio Giunta a
mnoho dalších tenzonu stále připisuje Dantovi Alighierimu. Cf. Cursietti, Mauro. La falsa tenzone di Dante con
Forese Donati. Anzio : De Rubeis, 1995; shrnutí důkazů o autorství Danta Alighieriho a Foresa Donatiho: Alfie,
Fabian. Dante’s tenzone with Forese Donati. The reprehension of vice. Toronto : Toronto University Press,
2011, s. 122.
189
Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 32.
190
O tomto více viz Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 157.
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messa l’avre’ ’n casa del conte Guido.191

i za hraběte mohla holka jít.“
(přeložil Jan Vladislav)192

Forese odpovídá neméně odvážným sonetem, kde vypráví, jak na hřbitově potkal Dantova
otce, který nemá klid v hrobě za své hříchy, kromě jiného kvůli lichvářským praktikám.
Odpovídá způsobem typickým pro tenzonu, kdy využívá motivů nebo veršů obsažených
v předchozím sonetu (kašel/tosse aj.). Ve třetím sonetu Dante ukazuje Foresa jako přílišného
jedlíka, setkáváme se s obrazem obžerství.
Ben ti faranno il nodo di Salamone,

Gordický uzel zadrhnou ti spíš

Bicci Novello, e’ petti de le starne;

ty tvoje koroptve, můj milý Bicci,

ma peggio fia la lonza del castrone,

ti tvoji skopci, co je pořád jíš

ché ’l cuoi’ farà vendeta de la carne,

a co tě taky za to brzy zničí.

Toto téma a jmenovitě Forese Donati se znovu vrátí v Božské komedii. V dalších básních se
opět objeví téma chudoby a vituperium vztahující se nejen na rivala samotného, ale které se
obrací také ke členům jeho rodiny. Zde se objevuje i blasfémie, když Dante říká, že Foresův
otec má k němu stejný příbuzenský vztah jako Josef ke Kristovi.
Přestože se jedná o útočné texty, můžeme cítit komično, které invektivám ubírá na síle, a my
pozorujeme spíše přátelskou literární hru než opravdové urážky. Dante zde zřejmě v době
svého mládí využívá žánru, který mu dovoluje širší možnosti než stilnovistický kánon. Pokud
je atribuce tenzony pravdivá, jedná se o další důkaz arbitrárnosti „vyššího“ a „nižšího“ stylu,
které tak staví vedle sebe na stejnou úroveň.
Mezi díla, u kterých není stoprocentně jistá atribuce193 Dantovi, najdeme také Il Fiore. Podle
Paola Orvieta se jedná stejně jako v případě Tenzony o „komický experiment“ z Dantova pera,

191

Pro úplnost uvádíme i doslovný překlad: „Kdo by slyšel kašlat nebohou / ženu Bicciho nazývaného Forese, /
mohl by říci, že snad byla vystavena chladu / v té zemi, kde se tvoří sklo (podle středověkých fyzikálních
představ se led při velkém mrazu proměnil ve sklo). / Nalezneš ji tak v půli srpna: / představ si, jaké to je ostatní
měsíce! / A nepomůže jí ani spát v punčochách, / protože je její přikrývka příliš krátká (= narážka na sexuální
výkonnost manžela). / Kašel, zima a melancholie / nejsou způsobeny stářím, / ale tím, co jí chybí v hnízdě (=
postel). Pláče její matka, kvůli takovému neštěstí / a říká: Ach já ubohá, s nicotným věnem / jsem ji mohla
provdat za knížete Guida!“
192
Všechny básně tenzony jsou citovány z tohoto vydání.
193
Přes důkazy nabídnuté G. Continim, bývá Dantovo autorství zpochybňováno; v nové kompletní edici Enrica
Malata Dantova díla k výročí jeho úmrtí, vyšlo Il Fiore jako: Alighieri, Dante. Il fiore e il Detto d'amore. A cura
di Luciano Formisano. Roma : Salerno, 2012. Součást Vol. 7: Opere di dubbia attribuzione e altri documenti
danteschi (díla nejisté atribuce).
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„jeden z nejvytříbenějších mistrovských kousků středověké komiky“.194 Il Fiore je složené
z 232 sonetů, které parafrázují francouzský Román o růži. Najdeme zde několik komických
motivů – kromě narážek na zkažené mnichy (sonet LXXXIX aj.), otázky chudoby a peněz
(CVI-CIX) a jídlo (např. CXXV – zde rezonuje i Bachtinova smíchová kultura) je
nejznámějším motivem postava ruffiany, stařeny, bývalé prostitutky, která milenci pomáhá ve
splnění jeho tužeb a s kterou jsme se setkali již v kapitole zabývající se vituperiem in vetulam.
Prostřednictvím stařeny se zde mladým radí, jak dosáhnout milostných tužeb, jak využít pro
tento účel peníze (dárky apod.) a že si mají fyzické lásky užít natolik, aby jim to vystačilo i na
stáří. Samotné vyvrcholení příběhu, kdy se mladíkovi podaří květ získat, je sice zahaleno
alegorickým hávem dobývání hradu, sexuální styk je však na prostoru několika sonetů i přesto
popsán poměrně jasně až podrobně.
V době, kdy se již Dante věnoval „vyšší“ tvorbě, připouští své zaujetí pro „nižší“ témata („já
lapal chtivě každé jejich slovo“ BK, Očistec, XXX, 130) – což vidí i jeho průvodce Vergilius,
když mu vytýká, že hádku plnou invektiv poslouchá až s přílišným zájmem. Je možné, že se
zde jedná o přímou narážku na Dantovu „slabost“. Tato slabost však přinesla nové formy a
nová témata do jeho díla a nabídla nám také další perspektivu, kterou můžeme na dílo tohoto
literárního velikána pohlédnout.

194

Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 14.
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5. Vztah komicko-realistické poezie a novelistiky

Po prvním období, kdy se přibližně mezi lety 1280–1320 na italském území objevilo velké
množství autorů, kteří se věnovali komicko-realistické poezii a mezi kterými se vyskytli
básníci značného věhlasu i zástup dalších minori (a které můžeme označit jako „básníky 1.
generace“), nastává otázka, zda tento typ básnění mizí, zda linie pokračuje či doznává
určitých změn. V následující době začíná postupně mizet či se měnit klasické středověké
ukotvení textů, které jsme měli možnost analyzovat prostřednictvím migrujících topů
v předchozím oddílu, přesto ale linie komicko-realistické poezie v literatuře přetrvává i
nadále. Ačkoli na další velké období rozkvětu komického žánru bude nutné počkat celých sto
až sto padesát let, do doby Lorenza Medicejského v druhé polovině 15. století, je možné i
v mezidobí sledovat linii, která možná není tak viditelná, přesto její existence nemizí.
Kolem poloviny 14. století se setkáme s dvěma básníky, kteří stojí trochu stranou tradičních
kategorií, v jejichž díle však do určité míry komicko-realistická tradice rezonuje. Oba tito
básníci jsou pevně ukotveni v městském prostředí, jejich tvorba se týká jejich města a není
proto s podivem, že právě v jejich tvorbě lze ozvěnu komicko-realistického žánru první
generace nalézt.

5. 1. Otázka reality a Antonio Pucci
Zvláštním případem je Antonio Pucci (1310–1380), občanským povoláním florentský zvoník,
vyvolavač a trubač. Nejbližší mu byla „městská poezie“, která se liší od běžné komickorealistické linie dřívějšího období, od lidové produkce i od „vyšší“ poezie. Jednoduše však
dokázal střídat žánry a nikdy si nezvolil ani „vyšší“, ani „nižší“ styl.195 Jeho tvorba bývá často
spojována s tvorbou Franca Sacchettiho, oba mají často v popředí svého zájmu město a jeho
realitu. Výpady do komična jsou spíše výjimečné196 – i to je jeden z důvodů, které obhajují
název „poesia comico-realistica“ proti staršímu zavedenému názvu „poesia giocosa“.
V případě Pucciho a Sacchettiho jde spíše o poezii všedního dne, města, praktického

195

Cf. Poesia comica del medioevo italiano. A cura di M. Berisso. Op. cit., s. 361.
Například stáří již pro Pucciho není komickou záležitostí, jako tomu bylo v případě vituperium in vetulam; ve
skladbě „Vecchiezzea viene a l’uom: quand’ella viene“ naopak se značnou mírou realismu pečlivě popisuje, jaké
nepříjemnosti a obtíže stáří přináší – bez zbytečného lamentu, ale i bez ironie.
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občanského a každodenního života. Snaha napodobovat zavedená témata mizí, komický žánr
získává novou tvář, autoři již stará zavedená témata zpracovávají po svém a kanonická
pravidla již necítí jako striktní.
Antonio Pucci, pravděpodobně také díky svému povolání, psal většinu svých textů pro lidové
publikum. Byl velice plodný a jeho talent byl všestranný – za všechny zmiňme jen řadu
cantari na klasické motivy, jako je Brito di Bretagna či Reina d’Oriente, které i přes svoji
triviálnost skrývají ještě dnes určité kouzlo. Nejdůležitější složkou jeho tvorby pro naše
analýzy jsou však „žánrové obrázky“ –

texty, které popisují florentský život a dobové

události, jako je například povodeň v roce 1333 či báseň „Quando fanciul isciocheggia“ o
tom, jak správně vychovávat nezbedného syna. Proprietà del Mercato Vecchio je ukázkou
dobového realismu. Přestože se v komické literatuře setkáme s občasnými narážkami na
básníkovo město, živější popisy se vyskytnou až v trecentu. Například v poezii Rustica
Filippiho se setkáme s mnoha střípky z florentského života, nikdy však s přesným popisem
Florencie, jako je tomu v případě Antonia Pucciho.197 Proprietà del Mercato Vecchio je
soubor „hlasů a scén“198 z trhu. Použité hyperboly jsou spíše naivní a nemají záměr ironizovat
či parodizovat popisovanou skutečnost. Básník je hrdý na své město, na své náměstí a jeho
trh, který se mu zdá nejlepší na světě. Luigi Pulci by se takové oddanosti zasmál, Antonio
Pucci však ve své město věří. Poté co posluchače ujistí, že jeho trh je nejkrásnější na světě,
„se čtyřmi kostely, každým v jednom rohu, a uprostřed neutuchající hemžení obchodníků
všech typů […]; […] prostředí rodinné a každodenní, skoro jako veršované vyprávění před
publikem, které poslouchá žakéře: ,Budu vyprávět, pánové, před vámiʻ.“199
Pucci pečlivě popíše nejenom vše, co zde může člověk najít (a je to dlouhý popis), od
nejrůznějšího zboží po různé lidské typy, ale zpřítomní posluchačům i prostředí, jako bychom
slyšeli nadávky trhovkyň, vyvolávače, poctivé obchodníky i povaleče, obchodníky zblízka i
zdaleka, hlučící dav…

Evvi chi vende bicchieri e orciuoli

Můžeš tu koupit poháry a džbány,

e chi albera e dà mangiare e bere

ve zdejších krčmách netrápí tě hlady

197

Cf. Suitner, Franco. La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni. Op. cit., s. 149-150.
Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 159.
199
„con quattro chiese ad ogni canto, e nel centro un continuo pullulare di mercanti di ogni genere […]; […]
ambiente familiare e quotidiano, quasi un racconto in rima per il pubblico che sta ad ascoltare il cantastorie:
„Racconterò, a voi, signor, davanti“. Pucci, Antonio. L’Alluvione dell’Arno nel 1333 e altre storie popolari di un
poeta campanaio. A cura di A. Bencistà. Firenze : FirenzeLibri, 2006, s. 91.
198
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a più ragion di cattivi figliuoli.

a vždy se najde koutek na přespání.

Fondachi grossi v’ ha di più maniere

Kupci tu mají nepřeberné sklady:

Ed evvi la più bella beccheria

a také nejkrásnější masné krámy

[…]

[… a taktéž je tu spousta hokynářek,]

Sempre di più ragion vi stanno trecche:

co rády dají průchod staré zlobě,

Diciam prma di quelle delle frutte,

pro suchý kaštan zvedají hned nářek

Che tutto dì per castagne secche

a do kurev pak nadávají sobě,

Garrono insieme, chiamandosi putte.

v koších a ošatkách však vždycky mají

Ver è che son forniti di vantaggio,

dost ovoce, a v každé roční době.

E altre vendono uova con formaggio

Jiné zas sýr a vejce prodávají

Per far degli erbolati e delle torte

na slané koláče či ravioli,

E raviuoli e altro di paraggio.

či co tak hospodyně dělávají.

Appresso a queste son le trecche accorte,

Vedle pak zelinářky mají stoly

Che vendon camangiare e senapina

s hořčicí, se svazečky zeleniny,

E d’ogni ragion erba, dolce e forte.200

se sladkou natí, s peprnými stvoly.
(přeložil Jiří Pelán)

Jsou zde i krásné mladé vesnické dívky, které „Škádlivé slovo slyší vždycky rády / a často
krásnější jsou nad zlaťáky“ a vnášejí na trh veselou náladu a radost. Pro Pucciho je však
nejdůležitější jeho občanská hrdost – jeho radost nad nejlepším trhem v širokém okolí:
„Mercato Vecchio – zázrak nad zázraky! / […] že Florentským až přecházejí zraky! /
Nevěřím, že je ve světě co předčí, / a předložil jsem nyní dozajista / dost důkazů, jež mluví
jasnou řečí.“201

200

Text je citovaný z: Ibid.
Text dostupný na záložce knihy: HIBBERT, Christopher. Florencie. Životopis města. Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 1997.
201
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Lze takové skladby stále řadit ke komicko-realistickému žánru?202 Podle našeho mínění ano.
Pucciho text sice stojí poněkud stranou, ale nepřipomínají snad jeho výčty krásného zboží
vzdáleně dary (jakkoli idealizované) Folgora da San Gimignano? A není nakonec tolik
opěvovaný Pucciho realismus také do určité míry stylizovaný? Pucciho básně hovoří o
běžných věcech, žena je stejně tak obhajovaná jako proklínaná, Pucciho múza se nikdy příliš
neodpoutá od země, ale snad právě v tom spočívá jeho jedinečnost.

5. 2. Franco Sacchetti komický i novelista
Podobně také v díle Franca Sacchettiho (1332/34–1400), které je značně obsáhlé, spatřujeme
odraz komicko-realistického žánru, i když výrazněji jen na několika místech. Podle Maria
Martiho si Sacchetti vzal z komického proudu „zálibu v žertovných a hyperbolických
postojích“203. V rámci komického žánru je bezesporu nepřehlédnutelná drobná skladba ze
Sacchettiho mládí Battaglia delle belle donne di Firenze con le vecchie, která vznikla mezi
lety 1352–1354. Jedná se o žertovnou poemu o čtyřech zpěvech v oktávách, kde Sacchetti
spojuje dvě na první pohled nesourodé věci – oslavu mládí, lásky a krásy a burleskní
komickou bitvu. Skupina dívek, která se baví v líbezném prostředí, je vyrušena stařenou;
narušení tohoto locus amoenus vyvolá spor, kdy stařeny vyzývají dívky na souboj –
postavený binárně jako boj ošklivosti stařen (gli occhi focosi e lle vizze mascelle, / avrebbon
morto el diavolo a vendelle [ohnivé oči a povadlé čelisti zabily by i ďábla, kdyby je spatřil];
cantare III/6) a krásy dívek. Jedná se o opravdovou bitvu, její popis je značně detailní a
nemilosrdný. Není zde soucit, dívky bojují udatně jako Roland. Bitva se zdá být nerozhodná,
ale dívkám přispěchají na pomoc milenci. Stařenám nemá kdo přijít na pomoc a celou
komickou bitvu tedy prohrávají. Na konci skladby se opět vrátíme k locus amoenus, jediná
zabitá dívka zázrakem ožívá a je oslavena radost a veselost mládí a nemožnost smrti, která
byla poražena a přemožena. Samotný konec skladby je plný karnevalového veselí.
Kromě značné dávky ironie a veselé komiky, místy poněkud drsnější (che morte tutte son per
nostre mani, / e le lor membra mangiate da cani [ať všechny zhynou naší rukou / a jejich údy
nechť sežerou psi]; cantare IV/54) je tedy jedním z hlavních témat opět vituperium in

202

Mario Marti se jasně vyslovuje, že Proprietà patří do komicko-realistického proudu, i když v menší míře než
jiná díla. Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit., s. 208.
203
„predilezione per certi atteggiamenti scherzosi ed iperbolici“ ; Ibid., s. 207.
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vetulam.204 Stařeny, které jsou zde představeny v protikladu k mladým dívkám, jsou popsány
přesně podle pravidel tohoto topu. Sacchetti tedy tradiční látku využívá po svém a vloží ji do
komického prostředí.
Sacchettiho obsáhlé básnické dílo, shrnuté v Libro delle rime, stojí na pomezí dvou epoch.
Autor se nebál využívat komická topoi, která známe z předchozích desetiletí, jako je například
již zmiňované vituperium in vetulam.205 Najdeme zde mnoho odkazů na období dřívější, na
Rustica Filippiho i Cecca Angiolieriho a zpracování jim blízkých témat způsobem, který je
připomíná i formálně – jako je například dialogický sonet v angiolieriovském duchu „«Deh,
donna, udite… » «Or dì, col malanno!»“, který odkazuje k dvojhlasu Cecca a Becchiny.
Současně se však v jeho díle otevírá prostor nový, cesta vedoucí k Burchiellovi a jeho
současníkům – například sonet blízký nonsensu v Burchiellově stylu „Nasi cornuti e visi
digrignati“.206
Nejznámější je však Franco Sacchetti jako novelista. Věhlas mu zajistila sbírka
Trecentonovelle, která – jak napovídá název – měla obsahovat tři sta novel, ze kterých však
Sacchetti stihl napsat jen dvě stě dvacet tři, a na které pracoval v devadesátých letech.
Nejedná se ani tak o novely v boccacciovském duchu, jako spíše o většinou krátké texty
připomínající anekdoty či skeče. Sacchetti čerpá do značné míry z orální tradice a lidové
prostředí je mu bližší než široká škála příběhů z literární minulosti. Jeho texty jsou velice
živé, opravdové, každodenní, Salvatore Battaglia je označuje za „realistické miniatury“207.
Hlavní „tažnou silou vyprávění je záliba v novém, v celé šíři významů, které se pohybují od
zvláštního k bizarnímu, od nečekaného ke zvláštnímu, od líbezného k hloupému.“208
Sacchettiho vždy zajímal komický prvek – jak v poezii, tak v próze. V úvodu své sbírky novel
čtenáři sděluje, že cílem jeho textů je smích – v tak kruté době plné těžkostí a nemocí, lidé
touží po chvíli oddechu, rádi si poslechnou kratochvilné příběhy, díky nimž „se mezi mnoho
bolestí vmísí také trochu smíchu“209.

204

Cf. Esposito, Sara. Premessa. In Sacchetti, Franco. La battaglia delle belle donne di Firenze. A cura di S.
Esposito. Roma : Zauli, 1996, s. 9-11.
205
Jedná se o ballatu „Di diavol vecchia femmina ha natura“.
206
Poesia comica del medioevo italiano. A cura di M. Berisso. Op. cit., s. 367-368.
207
Battaglia, Salvatore. Capitoli per una storia della novellistica italiana. Dalle origini al Cinquecento. Napoli :
Liguori, 1993, s. 295.
208
„Elemento motore della narrazione è il gusto del nuovo, in un’ampia gamma di significati che va dallo
straordinario al bizzarro, dall’inatteso allo strano, dal piacevole allo sciocco […].“ Puccini, Davide.
Introduzione. In Sacchetti, Franco. Trecentonovelle. A cura di D. Puccini. Roma : UTET, 2008, s. 12.
209
(„per lo quale tra molti dolori si mescolino alcune risa“) Sacchetti, Franco. Trecentonovelle. A cura di D.
Puccini. Roma : UTET, 2008, s. 63.
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Prostor novel je nejčastěji městský – protagonisty jsou náměstí, ulice, kupecké krámy a
hospody. Často se však objevuje i moralizující tendence autora, řádného občana. Tento svět je
velmi blízký nejenom světu, který popisuje Antonio Pucci, ale i textům komicko-realistického
proudu. Nabízí se zde tedy otázka, do jaké míry je novelistika spojená s komicko-realistickou
poezií. Próza a poezie bývají často striktně oddělovány, není však dobré zapomínat na fakt, že
například v osobě Franca Sacchettiho se oba literární žánry spojují. Oba žánry mají společné
podobné prostředí, zálibu v realismu nebo alespoň v záležitostech běžného života. Spojení
novelistiky a komicko-realistického proudu je málo probádané téma, které by si jistě
zasloužilo větší pozornost.

5. 3. Spojení s novelistikou
Novelistika v boccacciovském duchu je plná témat, která zpracovává komicko-realistická
poezie. Trojice donna, taverna, dado se objevuje na mnoha místech, téma politiky či
zkažených mnichů taktéž. „Nahlédnuto touto optikou, básně realistických toskánských
básníků se jeví blízké obsahům příběhů novelistiky stejné doby, a když jejich jejich příběh
skončí, bude to právě velká trecenteskní novela, která bude znovu traktovat protiženskou a
antiklerikální tematiku, spontánní potěšení z nevázanosti, melancholii z každodenního soužení
z života v chudobě a vtip.“210 Pokud si vzpomeneme na čtenářsky oblíbené erotické (či
záletné) novely z Dekameronu Giovanniho Boccaccia, podobné příběhy můžeme nalézt i
v komicko-realistické poezii. Pokud se vrátíme zpět na začátek, k prvnímu velkému komickorealistickému básníkovi Rusticovi Filippi, který byl činný v druhé polovině duecenta, vidíme,
že v některých skladbách předjímá novelistickou atmosféru; následující sonet působí jako
malá novela v kostce, která připomíná atmosféru Dekameronu:

Oi dolce mio marito Aldobrandino,

Aldobrandino, milý manželi,

rimanda ormai il farso suo a Piletto,

vrať nyní kamizolu Pilettovi,

ch’egli è tanto cortese fante e fino

vždyť je to dvorný hoch a pohotový,

che creder non dèi ciò che te n’è detto.

a nevěř, co zlé huby semlely.

210

„Da questa ottica le rime dei realisti toscani appaiono vicine ai contenuti della coeva novellistica, e quando la
loro esperienza sarà conclusa, sarà proprio la grande novella del Trecento a riprendere l’antifemminismo e
l’anticlericalismo, il diletto spontaneo per le licenziosità, la malinconia per le quotidiane afflizioni del vivere in
miseria, la burla.“ Petrocchi, Giorgio. La Toscana nel Duecento – I poeti realisti. In Letteratura italiana, a cura
di A. Asor Rosa, Op. cit., s. 215.
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E non star tra la gente a capo chino,

Neskláněj hlavu, kráčej vesele,

che non sè bozza, e fòtine disdetto;

paroháč nejsi, to buď bez starosti,

ma sì come amorevole vicino

on ulehl do naší postele

co.noi venne a dormir nel nostro letto.

jen jako soused, z velké náklonnosti.

Rimanda il farso ormai, più no il tenere,

Vrať kamizolu, neboť na mou duši,

ch’e’ mai non ci verrà oltre tua voglia,

znaje tvou vůli, rád se zařekne,

poi che n’ha conosciuto il tuo volere.

že v nejmenším ji víckrát neporuší

Nel nostro letto già mai non si spoglia.

a v našem loži už se nesvlékne.

Tu non dovei gridare, anzi tacere,

A věz, ne křičet, mlčet spíš se sluší:

Ch’a me non fece cosa ond’io mi doglia.

co učinil, nebylo nepěkné.
(přeložil Jiří Pelán)

Komično není italské novelistice cizí, naopak ve většině velkých novelistických děl komické
či veselé novely převládají – v Novellinu jich je dvacet tři, v Dekameronu přibližně padesát,
tedy asi polovina, v Trecentonovelle asi osmdesát procent.211 Není tedy s podivem, že v obou
žánrech nalezneme mnoho společných prvků, v některých případech dokonce i přímé odkazy.
V největším díle italské novelistiky, kterým je bezpochyby Dekameron, je i slabý ohlas
komicko-realistické poezie. Giovanni Boccaccio, literárně velmi vzdělaný autor, zařadil mezi
své novely také vyprávění o Ceccu Angiolierim. V této novele, kterou najdeme jako čtvrtou
v devátém dnu, se nesetkáme pouze s postavou Cecca Angiolieriho, ale hlavně s jasnými
odkazy na jeho dílo – z toho také usuzujeme, že Boccaccio Angiolieriho básně znal.
Novela vypráví, jak Cecco Angiolieri jede se společníkem Ceccem Fortarrigem do Ancony za
jistým kardinálem, v jehož službách by si mohl polepšit. Tito dva mladíci „přestože se
navzájem lišili svými povahami, v jednom si byli podobni, že totiž oba nenáviděli své
otce“212. Cecco Angiolieri je vykreslený jako dobrý a čestný muž, Fortarrigo jako jeho
protiklad, muž, který „hraje a krom toho se občas opíjí“213. Dvojice však dojede do
211

Cf. Segre, Cesare. La beffa e il comico nella novellistica del Due e Trecento. In Passare il tempo. La
letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo. Roma : Salerno, I, s. 13-18.
212
Boccaccio, Giovanni, Dekameron. Praha : SNKLHU, 1959, s. 652.
213
Ibid. s. 653.
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Buonconventa, kde se Fortarrigo podle očekávání opije, prohraje všechno své i Angiolieriho,
přítele podvede a nakonec se mu ještě podaří vše vyřešit tak, že poražený je nakonec
Angiolieri, který se s ostudou, bez peněz a bez slávy musí vrátit zpět do Sieny.
Najdeme zde tedy jasnou citaci Angiolieriho vituperií proti otci, stejně jako téma chudoby,
oslavy peněz, hry v kostky, krčmy a opilství; vše, co je typické pro Ceccovy sonety (viz
kapitola 3). Zajímavé je také umístění této novely v kontextu celé sbírky, které zcela jistě není
náhodné. Předchozí novela vypráví o známé trojici taškářů – kteří se v Dekameronu
několikrát vracejí –, kterými jsou Bruno, Buffalmacco a Calandrino. Po naší novele následuje
opět příběh o Calandrinovi.
Otázkou je, jak Boccacciovu novelu interpretovat. Je možné chápat ji pouze jako veselý
příběh o známé postavě, která vstoupila do lidové tradice podobně jako třeba postava malíře
Giotta, a Boccacciovo vyprávění tak pouze zrcadlí to, co se o našem básníkovi vypravovalo.
Další možností však je pokusit se mezi řádky vyčíst přímé narážky na Angiolieriho tvorbu,
které se podle našeho mínění nevyskytují v textu bezdůvodně. Poněkud odvážnější
interpretací také může být hledání významu v rozporu mezi oběma hlavními postavami. Je
tato shoda jmen náhodná? Pokud nenahlížíme na Cecca Angiolieriho prizmatem
romantického mýtu, ocitáme se před Ceccem Angiolierim-reálnou osobou a Ceccem
Angiolierim-postavou jeho sonetů, jeho druhým já. Ten první snad nevedl natolik zhýralý
život, ten druhý rozhodně ano. Je tedy náhoda, že se v Boccacciově novele setkáme rovněž
se dvěma postavami jménem Cecco, které mají natolik rozdílnou povahu? Není Cecco
Fortarrigo Angiolieriho literární alter-ego? Otázka zůstává otevřená, je ovšem zajímavé se
nad touto hypotézou alespoň zamyslet. Ať je tomu jakkoli, komicko-realistická poezie a
novelistika mají mnoho společného214, každá má dokonce i svého Cecca Angiolieriho.

214

Vliv novelistiky na komicko-realistickou poezii je vyzvižen například u Burchiella. Cf. Zaccarello,
Michelangelo. Introduzione. In Burchiello. I sonetti del Burchiello. Torino : Einaudi, 2004, s. VIII.
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6. Komicko-realistická poezie na medicejském dvoře

6. 1. Předchůdci v 15. století – jazyková virtuozita 1. poloviny quattrocenta
Komično získalo v první polovině patnáctého století nový a velmi pozoruhodný rozměr. Již
Dante si povšiml mimořádných jazykových možností, které komicko-realistická poezie
přináší. V tomto období na území Itálie v literární oblasti vládne humanismus jako nositel
nové představy o světě, v němž člověk získává důležité postavení, je mu modelem člověk
antický a má možnost se dotvářet. Pomalu mizí představa o člověku, který je zmítán v kole
Štěstěny, proti askezi je nově postavena činnorodost. Přestože literatuře vévodí tvorba v latině
a texty ve volgare nejsou příliš četné, objevuje se i zde několik básníků, jejichž tvorbu lze
zařadit do linie komicko-realistické poezie, a kteří ve volgare píší. Díky nim linie komickorealistické poezie není přerušená, a přestože těchto autorů nebylo mnoho, kontinuita zůstala
zachována. Tvorba básníků, jako byli Burchiello a jeho pokračovatelé, Antonio Cammelli
řečený Pistoia či Stefano Finiguerri řečený Za, je však v některých rysech odlišná od
„klasického“, prvního velkého proudu komicko-realistických trecenteskních textů. Hlavní
rozdíl spočívá v užití jazyka – v rámci komicko-realistické linie v této době tvoří především
básníci, jejichž předností je jazykový um. Tito básníci se nebojí experimentovat a jazykové
experimenty mnohdy dovedou až na samu hranici jejich možností.
Nemáme v úmyslu komplexně analyzovat tvorbu komických básníků první poloviny
quattrocenta, jako spíše naznačit alespoň některé ze základních rysů jejich tvorby, které jsou
pro kontinuitu komicko-realistického žánru podstatné a dále upozornit na některé podněty,
které byly relevantní pro dobu následující, již budeme analyzovat hlouběji. V tvorbě těchto tří
básníků (Burchiello, Za, Pistoia) se setkáme s běžnými topoi komicko-realistické poezie,
která pocházejí z antické a středověké literatury, a která jsme měli možnost sledovat u autorů
trecenteskních. Oblíbenými společnými tématy byla parodie „vyšší“ poezie – nejčastěji F.
Petrarky, nedostatek či oslava jídla, fyzická láska, chudoba, Štestěna, hra, parodie chování
církve, karikatury.215
Topos, nebo spíše anti-topos koně, který později využije například Luigi Pulci v Morgantovi,
najdeme například v sonetu Antonia Cammeliho řečeného Pistoia „Il tuo caval, da quattro
215

Cf. Marti, Mario. Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Op. cit. s. 214.
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gambe infermo“. Oblíbeným topem komicko-realistických básníků také v quattrocentu
zůstává chudoba.

Se nel passato in agio io sono stato

Pokud jsem byl v minulosti zámožný,

e ben fornito di buone vivande,

a měl dostatek dobrého jídla,

or mi veggio, caduto in triste bande,

nyní jsem na tom bídně,

d’ogni diletto esserne privato.

každé potěšení je mi upřeno.

I’ sono in un palazo sgangherato

Jsem v rozpadlém „paláci“,

onde v’entra il freddo d’ogni bande,

kam vniká všudy zima,

e s’io fo fuoco il fummo me ne mande,

a když udělám oheň, dostanu z něj kouř,

così me ne vo a letto mal cenato.

tak jdu spát po bídné večeři.

E così lagrimando fo sonetti,

A tak plačky skládám sonety,

[…]
e mangio fummo e beo vin d’agresto.

a jím kouř a piji kyselé víno.

V obsáhlém dochovaném díle Burchiella, který je občas i dnes vnímán na základě představ
devatenáctého století jako „Dante ‚nižší‘ poezie“216, a jehož dílo čítá asi 350 sonetů, se
setkáme se všemi typickými topoi, která jsme sledovali v předchozím století. I v jednom
z mála případů, kdy byl některý z těchto textů přeložený do češtiny, se objevuje topos
„malalloggio“, neboli téma špatného ubytování s hyperbolizovaným realistickým popisem
všech prodělaných útrap. Jedná se o oblíbené téma především v quattrocentu, podobné
skladby, jako je tato Burchiellova skladba, se dochovaly také z pera Mattea Franca, B.
Bellincioniho217 nebo později i F. Berniho:218

Cimice e pulce con molti pidocchi

Vprostřed blech, vší a štěnic jsem se točil

ebbi nel letto et al viso zanzale:

v posteli, komáři mě žrali v hejně.

in buona fe’, ch’i’ mi condussi a tale

Mé slovo: Dopad jsem tak beznadějně,

che in tutta notte non chiusi mai occhi.

že celou noc jsem nezamhouřil oči.

216

Zaccarello, Michelangelo. Introduzione. In Burchiello. I sonetti del Burchiello. Torino : Einaudi, 2004, s. V.
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Pugnevan le lenzuola come brocchi:

Prostěradlo jak rejžák. Až jsem skočil,

i’ chiamai l’oste, ma poco mi vale,

šenkýře volám. Nepomoh mi stejně.

e dissi «Vieni qua, se te ne cale,

Jestli máš zájem, pojď si po ratejně

col lume in mano e fa’ ch’apra du’ occhi».

posvítit – povídám – a otevř oči!

Un topo mi stava sotto l’orecchio,

Myš jsem měl pod uchem, rvala mi sluch,

forte rodea la paglia del saccone,

jak hryzala mi v pytli stébla slámy.
(přeložil Jaroslav Pokorný)219

Jedním z typických rysů je také sebeironie, u Burchiella zastoupená například ve výše
citovaném sonetu „Se nel passato in agio sono stato“ či v „Son diventato in questa malattia“,
podobné téma objevíme také u Pistoi (1436–1502) – „Più di cent’anni imaginò natura“.
Pistoia v mnohém navazuje na Burchiella, převážná část jeho díla je burleskní – typický je pro
něj břitký rafinovaný jazyk a lidový humor. Tento sonet, kde autor popisuje všechny své
fyzické deformovanosti se značnou mírou nadsázky, připomíná sonet Rustica Filippiho
„Quando Dïo messer Messerin fece“, který jsme zmínili na začátku této práce. Rozdíl je
pouze v tom, že v případě Rustica Filippiho se nesmlouvavá karikatura týká jiné osoby,
Pistoia již karikaturu obrátí sám na sebe.
Burchiello, vlastním jménem Domenico di Giovanni220 (1404–1449), byl občanským
povoláním holič. Dosáhl značné proslulosti, scházeli se u něj i tehdejší slavní literáti.221
Podobně jako u stilnovistického zájmu o komické básnění se zde často setkáme se snahou
dokázat,222 že zájem humanistů a literátů o Burchiella a jeho tvorbu svědčí o dobovém
vnímání komicko-realistické poezie a „vyšší“ poezie na stejné úrovni, opět se vracíme
k tématu „dvou stran jedné mince“. Je zajisté zajímavé, a zmíněné tvrzení to do jisté míry
dokládá, že Leon Battista Alberti, jeden z největších italských humanistů a muž vpravdě
„renesanční“, si s Burchiellem vyměnil několik žertovných sonetů, tvořících ve svém celku
tenzonu („Burchiello sgangherato e senza remi“ – „Battista perché paiach’i’ non temi“ atd.).
Texty jsou spíše žertovné než agresivní a vyzařuje z nich neskrývaná radost z komického
žánru, možnosti básnit bez překážek. Jedná se o sérii hádanek pocházejících z let 1428–1434
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Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika. Praha : Mladá fronta, 1964.
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se sekundárními obscénními významy, charakteristickými svojí jazykovou hravostí.223 Fakt,
že Burchiellova tvorba rozhodně nestála „na okraji“, potvrzuje také to, že v roce 1480 sestavil
sbírku jeho básní Lorenzo Medicejský.224
Burchiellova tvorba obsahuje také množství sonetů, které se vyznačují podivuhodnou
jazykovou invencí, typická je pro ně jazyková rozvolněnost, „závratný kaleidoskop
obrazů“225. Je nutné poznamenat, že nemalá část Burchiellovy tvorby není dnes zcela
srozumitelná – a diskuze, zda jeho syntaktická uvolněnost, narážky a záliba v dvojsmyslech
nejsou již chtěným nonsensem, stále probíhá.226 Tento typ skládání, které bylo pro Burchiella
typické, se nazývá „alla burchia“227 – sonety jsou tvořené seskupením slov, která nejsou
spojena jasnými významovými vztahy, ale jejich spojení má komický efekt228.229 Pro ilustraci
uveďme nejznámější z těchto Burchiellových málo srozumitelných sonetů, text uvádíme
pouze v originále a nepokoušíme se o překlad do češtiny:
Nominativi fritti e mappamondi
e l’arca di Noè fra duo colonne
cantavan tutti «Kyrieleisonne»,
per la ’nfluenza de’ taglier mal tondi.
La luna mi dicea «Ché non rispondi?»
et io risposi «I’ temo di Giansonne,
però ch’ i’ odo che ’l dïaquilonne
è buona cosa a fare i cepe’ biondi».
Et però le testuggine e ’ tartufi
m’hanno posto l’assedio alle calcagne
dicendo «Noi vogliàn che tu ti stufi»,
e questo sanno tutte le castagne:
perché al dí d’oggo son sí grassi e guffi
c’ognun non vuol mostrar le suo magagne.
E vidi le lasagne
andare a Prato a vedere il sudario,
e ciascuna potrava lo ’nventario.
223
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Tato bizarní skladba vět a tvary slov našly v komické tradici širokou odezvu, například Luigi
Pulci230 v jedné oktávě svého Morganta postupuje podobně – zde je význam jasnější, avšak
jazyková hra je autorovým hlavním zájmem, děj ustupuje do pozadí.231

La casa cosa parea bretta e brutta,
vinta dal vento, e la natta e la notte
stilla le stelle, ch'a tetto era tutta;
del pane appena ne dètte ta' dotte;
pere avea pure e qualche fratta frutta,
e svina, e svena di botto una botte;
poscia per pesci lasche prese all'esca;
ma il letto allotta alla frasca fu fresca. (Morgante, XXIII, 47)
[Pravděpodobný překlad: Prostý příbytek vypadal nuzně a ošklivě, / prohrál s větrem, a rohož, která na
něm leží stejně jako noc / propouští světlo hvězd, protože příbytek byl jenom přízemní; / chleba tam
byl pouze občas / a měli také hrušky a padané ovoce, / tu a tam se stáčelo víno a současně pouštělo
žilou sudu; / a také ryby cejni, chycení na návnadu; a po jídle se vyspali na zeleném loži.]

Burchiellovy texty i texty jeho pokračovatelů rezonovaly ještě dlouhou dobu a došly značné
proslulosti. Nejenom texty Luigiho Pulciho, ale i texty Burchiellovy vlastnil ve své knihovně
například i Leonardo da Vinci.232
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6. 2. Laurentinská Florencie

V druhé polovině 15. století můžeme pozorovat „návrat“ lidového jazyka, volgare, do popředí
literární produkce. První dvě – alespoň symbolické vlaštovky tohoto jevu – jsou Certame
coronario a Raccolta aragonese. V roce 1441 Leon Battista Alberti (1404–1472) ve Florencii
inicioval za patronátu Piera Medicejského, otce Lorenza, Certame coronario, soutěž o
vavřínový věnec za nejlepší italskou báseň. Záměrem bylo dokázat, že lze ve volgare skládat
stejně jako v latině a že je vhodné i pro vysoká témata. Soutěže se zúčastnili slavní literáti i
lidoví básníci – žakéři, kteří museli přednést skladbu na téma „pravé přátelství“. Soutěž se
odehrála 22. října 1441 v katedrále Santa Maria del Fiore za účasti početného publika a
zástupců nejdůležitějších civilních i náboženských institucí. Cena nebyla udělena, ale i přesto
se jedná pro italskou literaturu o významnou událost. Leon Battista Alberti, muž doopravdy
všestranný, který nejen že se během svého života stihl věnovat mnoha oborům, ale i v rámci
literatury se zajímal o širokou škálu žánrů. Jak jsme již konstatovali v předchozí kapitole,
v jeho díle existují také drobné žertovné skladby, v kterých navazoval na stylové formy
komicko-realistické poezie. Zdá se nám více než symbolické, že jedna z nejslavnějších postav
medicejské éry, tento „renesanční muž“, našel zalíbení i v komickém typu skládání poezie.233
Druhým, neméně slavným mužem, který stojí u počátku opětovného rozkvětu literatury ve
volgare, a na jehož dvoře bude kromě jiných forem vítaná i komicko-realistická poezie, je
Lorenzo Medicejský řečený Nádherný, v italštině nazývaný il Magnifico. Lorenzo Medicejský
(pravděpodobně za značné pomoci Angela Poliziana)234 vytvořil v roce 1476 první velký svod
italské poezie ve volgare, nazývaný Raccolta aragonese, protože byl určený jako dar pro
Federica Aragonského.235 Nejvíce pro vývoj literatury v italském jazyce (a to nejenom
komicko-realistické) však znamenal sám Lorenzo a další básníci na jeho dvoře.
Období vlády Lorenza Medicejského (životní data 1449–1492) je popisováno jako období
rozkvětu – uměleckého, obchodního i společenského. Johan Huizinga hovoří o „přívětivé
mírnosti a veselosti duše patnáctého století“236, v protikladu k předchozím obdobím, kdy se
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lidé „potáceli sem a tam mezi pekelným strachem a dětinským žertováním“237, s pocitem
strachu před všemocnou Štěstěnou. Ve středověku byla radost hříšná238, v patnáctém století je
již atmosféra odlišná. Lorenzo, který je velmi obratným politikem, dokáže na relativně
dlouhou dobu zajistit mír – „Florencie Lorenza il Magnifica byla jazýčkem na vahách
rovnováhy mezi italskými státy a ochranitelkou italského míru a ‚svobody‘. […] Lorenzo
nejednou dokázal zprostředkovatelským úsilím rozehnat mračna, která se již kupila na obzoru,
a zažehnat tak hrozící celoitalský konflikt, jakých se v první polovině století vystřídala celá
řada.“239 Lorenzo Medicejský na svém dvoře kolem sebe shromáždí nejzajímavější umělce
své doby, kteří zde vytvoří velká díla. Tradice mecenášství nebyla v jeho rodině ničím novým,
již jeho dědeček a první velký medicejský vládce Cosimo de’ Medici byl velkým mecenášem.
V této tradici pokračovala i Lorenzova matka Lucrezia de’ Tornabuoni, velice vzdělaná žena,
sama básnířka240, která v medicejském paláci přijímala a podporovala mnoho umělců, z nichž
mnohé přijala do svého domu právě ona a Lorenzo je později pouze „převzal“, jak se stalo
kupříkladu v případě Luigiho Pulciho.241 Mladý Lorenzo kolem sebe vytvořil kruh umělců a
učenců, mezi nimiž byli například. L. B. Alberti, A. Poliziano, A. Verrocchio, F. Lippi, S.
Botticelli, Benozzo Gozzoli, mladý Michelangelo a další, později také Marsilio Ficino či Pico
della Mirandola.
V mládí, podobně jako další mladí a zámožní muži v italských městech, kolem sebe vytvořil
skupinu přátel, která bývá nazývána medicejská brigata. Skupina mladých lidí se zabývala
převážně příjemnými činnostmi a společnou zábavou. Zajímavé je, že v této společnosti
nechyběly ani ženy, jednou z nich byla dokonce Lucrezia Donati, paní Lorenzova milostného
Zpěvníku. „Do nejbližšího okruhu Lorenzových přátel patřili synové z některých spřátelených
kupeckých rodin, které bydlely nedaleko: Braccio Martelli, Gismondo Della Stufa, Dionigi
Pucci, Giovanfrancesco Venturi, všichni o několik málo let starší než on. K nim se připojovali
i manželé Lorenzových sester Guglielmo Pazzi a Bernardo Rucellai. V krásné vile, kterou
Bernardův otec Giovanni nechal postavit na břehu Arna, blízko Quaracchi, se přátelé často a
rádi scházeli a bavili se rybařením, výlety na loďkách, hrami s míčem a s kartami, zpěvem a
tancem.“242 Těchto zábav se účastnili také další Lorenzovi přátelé, jako například Luigi Pulci
a Angelo Poliziano. Zábavu v této vile a jeho přítomnost na těchto zábavách připomíná také
237
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Pulciho báseň „Le galee per Quaracchi“. Diskutovalo se o různých záležitostech, nejvíce o
povaze pravé lásky, právu na štěstí, správné vládě, útěše, jakou poskytuje filozofie a
dalším.243 „Mnoho přátel z mládí zůstalo v následujících letech Lorenzovi věrných, zastávali
vysoké funkce a podporovali jeho politiku.“244 Pro nás je však důležitý jiný rys, a sice literární
tvorba této brigaty. Lorenzo, společně s Polizianem a Pulcim, ale také dalšími členy, se bavili
skládáním veršů, pravděpodobně pod vedením Luigiho Pulciho, který byl podstatně starší (o
17 let) a s veršováním měl zkušenosti. Patrně se stal hlavním „duchem“ této veselé
společnosti, které tak udával tón sarkastického skepticismu, typického pro jeho povahu i
verše.
Podobná seskupení mladých mužů nejsou v Itálii quattrocenta nic neobvyklého. Již
v předchozích staletích se ustanovovaly skupiny označované brigate, které měly jako oficiální
důvod své existence organizaci městských oslav.245 Vznikaly v době, kdy již rytířství nebylo
aktuální a jako symbol moci a síly se stalo módní záležitostí. Realita však byla poněkud
odlišná, tyto společnosti se často potloukaly po nocích (mnohdy je spojovalo politické
spojenectví) a bavily se, jak je jen napadlo.246 V 15. století získávají tyto skupiny stále více
symbolický ráz. Jejich divoké výlety, ostré žerty a provokativní, ne právě zbožné chování
zvěčnil dokonce i Niccolò Machiavelli ve svých Florentských letopisech. Zdá se, že
společnost, kterou zde kriticky popisuje, je právě ta Lorenza Medicejského: „Mladí lidé,
nevázanější než obvykle, si nadmíru libovali v parádění, pitkách a jiných podobných požitcích, a
majíce dlouhou chvíli, marnili čas i peníze ve hře a s ženami. Jejich celá snaha směřovala k tomu,
ukazovat se v nádherných šatech a vést duchaplné a vtipné hovory. Kdo měl nejostřejší jazyk, platil za
nejmoudřejšího a byl nejvíce vážen.“247 To, čím se však medicejská brigata lišila od ostatních,

bylo „především šťastné spojení her a poezie“.248
V tomto prostředí se komicko-realistická poezie dostává opět ke slovu. Její tvář je poněkud
změněná, autoři cítí vůči středověkým topoi větší svobodu. Se zděděnými prvky nakládají
volněji než jejich předchůdci pře sto padesáti lety. Pokud se v jejich tvorbě setkáme například
s hojně popsaným topem vituperium in vetulam, stejně jako s tématem chudoby nebo popisu
ženy, tyto prvky jsou traktovány bez nutnosti opakovat doslova a stále dokola zavedené
243
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formulace, jako se tomu mnohdy stávalo v předchozím století. Známá a neměnná témata
využívají žakéři, kteří často bez špetky talentu či snahy o změnu recitují svá témata na ulicích
a náměstích. Medicejský okruh proti tomu projevuje snahu o změnu, o aktualizaci, o předělání
starých témat. Linii komicko-realistické poezie však nezavrhuje, naopak ji znovu probudí
k životu. Přestože se v medicejském prostředí dařilo všem typům skládání, alespoň v první
polovině laurentinského období je komická tvorba velmi četná – a můžeme se jen domnívat,
nakolik za to může povaha a postavení Luigiho Pulciho.
Stopy medicejské brigaty a jejího stylu života se dochovaly i v korespondenci jednotlivých
členů seskupení – připomeňme například dochovanou část korespondence Luigiho Pulciho a
Lorenza Medicejského. Z dopisů je na první pohled patrné, že se Pulci těšil privilegiu být
jedním z vladařových nejbližších lidí, že oba muže poutalo blízké přátelství i záliba
v burleskním vyprávění a ironii, někdy i jazykové mistrovství, o kterém svědčí jejich
zakódované dopisy. V jednom z několika takových dochovaných dopisů Pulci vyzývá přítele
k návratu z Mugella do Florencie za účelem návštěvy několika nových prostitutek. Žádosti
jiného typu se kódovat nemusely, a tak Luigi často zakončuje svůj dopis následovně: „Vorrei
mi mandassi un fiasco di vin bianco, ché qui non se ne truova se non forti e cattivi.“ [Přál
bych si, abys mi poslal demižon bílého vína, protože zdejší je jen zkyslé a zkažené.]249

6. 3. Lorenzo Medicejský – komický či lidový?

Z široké škály díla Lorenza Medicejského jsou pro nás z hlediska vývoje komickorealistického žánru italské poezie relevantní díla lidově realistické inspirace250, která byla také
nejpopulárnější, a do jisté míry navazují či se inspirují komicko-realistickým proudem. Kde
můžeme komicko-realistické prvky hledat?
Topos taverna, donna, dado se nejvíce zrcadlí, především z hlediska tematického,
v Lorenzově satirické skladbě v tercínách Beoni (také známé pod názvem Simposio), která
249

Cf. Žáčková, Magdalena. Diplomová práce „Nadsázka, fantazie a tradice v Morgantovi Luigiho Pulciho“,
FFUK, 2011, s. 8-9.
250
K dělení tvorby Lorenza Medicejského na verše platonsko-petrarkovské inspirace, básně humanistickomytologické inspirace, básně náboženské inspirace a skladby lidově realistické viz Pelán, Jiří et al. Slovník
italských spisovatelů. Op. cit.
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vznikla kolem roku 1469. Hlavní hrdina se vrací do Florencie a zaujme ho množství lidí, které
se ubírá směrem ven z města. Zeptá se tedy svého známého, Bartolina, kam všichni spěchají a
ten mu vysvětlí, že nedaleko hospodský právě narazil soudek nového vína a všichni se jdou
bavit. Bartolino se stává Lorenzovým Vergiliem, je mu průvodcem na této groteskní cestě a
vysvětluje mu, kdo jsou jednotlivé postavy, které vidí kolem sebe. Jedná se o komický popis
florentských pijáků, který paroduje středověká „vidění“, zřejmě do určité míry i Božskou
komedii a Petrarkovy Triumfy.251 Postupně se objevují jednotliví účastníci této směšné
výpravy a je popisováno jejich pijanství, jejich morální i fyzický úpadek. Jsou zde
ironizována i některá novoplatonská témata, celkové ladění je ale veselé, primárním účelem
této skladby je pobavit. Jedná se o text, který měl zřejmě sloužit k pobavení převážně členů
medicejského dvora, Lorenzových druhů v medicejské brigatě, a není pochyb o tom, že
popisované osoby skutečně existovaly. Kromě známých a přátel se mnohdy zřejmě jednalo o
směšné postavičky dobové Florencie, které každý znal, a ironické narážky nebylo nutné
vysvětlovat. V dnešní době lze jen těžko docenit v plné míře komičnost Lorenzových veršů,
protože se spousta pasáží jeví jako nejasná, identita mnoha postav zůstává skrytá, stejně jako
smysl některých ironických narážek, a komično této skladby si můžeme z větší části pouze
domýšlet.
Nejznámějším textem lidově realistické inspirace je však nepříliš rozsáhlá skladba252 Nencia
da Barberino. Tento text vznikl kolem roku 1473 a „živnou půdou“ se zde stala parodie.
Jedná se o zpěv na téma nešťastné vesnické lásky – vesničan Vallera z Mugella opěvuje svoji
milou, Nenciu z vesnice Barberino. Nejedná se však o lidovou skladbu či skladbu, která
vznikla v lidovém prostředí, jedná se naopak o tvorbu „aristokratickou“253, vytvořenou
v prostředí medicejské brigaty. Komično je zde založené na spojení různých, na první pohled
neslučitelných prvků – spojuje se zde prvek komický, vesnický a vysoký. Tato skladba však
není ojedinělá, podobné lidové texty, souhrnně označované jako „testi nenciali“, byly
v patnáctém století velmi oblíbené.254 Tento fakt vede k otázce, zda text pochází čistě
z Lorenzova pera, či (což se zdá pravděpodobnější) Lorenzo předělal již existující lidový
zpěv. Komické ladění je v textu umocněno a celý zpěv je značně hyperbolizovaný, což svědčí
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Ibid., s. 486.
Existuje několik různých verzí v závislosti na délce: 12, 20, 39 a 51 oktáv. O tomto více viz ORVIETO,
Paolo. Lorenzo de‘ Medici. Firenze : La nuova Italia, 1976, s. 10-11.
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Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 109.
254
O těchto textech a umístění Nenci da Barberino v prostoru této literární produkce (včetně následovníků)
Bessi, Rossella. Storia di un problema e area culturale. Roma : Salerno Editrice, 1982, kapitola 2, s. 35-68.
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o vědomém autorském zásahu, přesně v komickém duchu medicejského dvora v prvním
období své existence.
Typickým prvkem je parodie stereotypně opakovaných a zažitých formulací popisů ženské
krásy, které se v té době staly až „inflační“255. Současně jsou zde zřejmě parodovány i lidové
zpěvy o kráse vesnických dívek, v tomto případě se však Lorenzova společnost bavila jemně.
V případě parodie Beca di Dicomano již zábava i použití různých komických prvků, jako je
například aequivocatio oscena, budou méně střídmé. Krása je v Nencie da Barberino
popisována velmi specifickým způsobem – Nencia má krásný nosík [„’l naso tanto bello / che
par proprio bucato col succhiello“ (a nos tak krásný, že vypadá jako vyřezaný dlátem)],
podobně také zuby, které nejenom že jsou lepší, než má kůň [„… denti / che son più bianchi
che que’ del cavallo“ (zuby bělejší než má kůň)], ale na každé straně jich je i dostatečné
množství [„da ogni lato ve n’à più de venti“]. Evokace venkovské prostoty a údernosti zajisté
připomene Becchinu Cecca Angiolieriho. Nencia a Becchina jsou si v mnohém podobné,
vycházejí ze stejné tradice. S Becchinou má Nencia společné nejen toto ladění, ale i jméno.
Nencia je domácká, lidová verze jména Lorenza. Stejně jako v případě Becchiny již podle
jména tedy na první pohled víme, z jakého prostředí hrdinka pochází.256 Pouze ten, kdo
promlouvá, není v tomto případě trpící básník, ale trpící venkovan. Přestože se jedná o parodii
klasických eklog, převážně Vergilia a Theokrita,257 objevíme i velké množství parodických
narážek na kurtoazní modely a lyrickou poezii (sicilská, stilnovistická, petrarkovská) – kromě
popisu ženy, který jsme zmínili výše, se jedná převážně o následující prvky: milenec musí
mluvit o svém utrpení, zničující moc lásky, plamínky v jejích očích, láska se ukrývá v jejích
očích a mnohé další.258 Vše je podáno vesnickým pohledem a tato parodie je velmi blízká
komicko-realistickému proudu – milenec trpí láskou, že ho z toho rozbolely zuby,
v přirovnáních nahrazuje bohaté látky, materiály a předměty vesnická výbava – Nencia by
pohledem prorazila zeď (oproti dámám, jejichž pohled, pohled lásky, pronikne i
diamantem)259, plamínky v očích jsou nahrazeny výrazem „fiaccole“. Vesnické prostředí
připomíná nejen jazyk – dialekt z Mugella, který se objevuje na několika místech260, ale i
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Orvieto, Paolo. Lorenzo de‘ Medici. Firenze : La nuova Italia, 1976, s. 15.
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. La poesia comico-realistica. Op. cit., s. 13.
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Cf. Caliaro, Ilvano. Introduzione. In MEDICI, Lorenzo de’. Poesie. Milano : Garzanti, 1996, s. XVII-XX.
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např. Morgante: „Così ferito è l'uno e l'altro amante / da quello stral che passa ogni adamante.“ (XVI, 20, 7-8).
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výskyt typicky venkovských specifik – , známe například přesný způsob, jak Nencia tančí, její
tanec zřejmě evokuje taneční kroky na vesnických tancovačkách.
Vallerův svět je značně omezený. Podobně jako v komicko-realistické poezii trecenta, i zde se
setkáváme s obsáhlými výpisy míst v hrdinově okolí, on sám opět nedohlédne za hranice
svého města či nanejvýš provincie. Pokud se však v trecentu jednalo o běžný a hojně
používaný rys komického žánru, zde je tento prvek vědomě využívaný znovu a
hyperbolizovaný, jeho komické užití je ještě více akcentováno. Nencia je nejkrásnější dívka a
jako důkaz slouží fakt, že Vallera navštívil všechna následující místa a krásnější stvoření
nikde neviděl:

I’ sono stato a Empoli a mercato,

[Byl jsem na trhu v Empoli,

a Prato, a Monticelli, a San Casciano,

v Pratu, v Monticelli, v San Cascianu,

a Colle, a Poggibonzi, a San Donato,

v Colle, v Poggibonsi, v San Donatu,

e quindamonte insino a Decomano;

a dokonce až tam v Dicomanu;

Feghine, Castelfranco ho ricercato,

Feghine, Castelfranco jsem navštívil,

San Piero, e ’l Borgo, Mangona e Gagliano:

San Piero a Borgo, Mangonu a Gagliano:

più bel mercato che nel mondo sia

nejhezčí trh na celém světě je

è Barberin, dov’è la Nencia mia.

v Barberinu, kde je moje Nencia.]

To, po čem Valera touží, je však fyzická láska, jeho tužby jsou velmi praktického rázu.
Nejsou zde jasné obscénní narážky, jako tomu bylo v případě Cecca a Becchiny, ale milenec
přiznává, že touží sevřít dívku ve své náruči – jedná se tedy opět o lásku fyzickou, ke které
dívčin vzhled jen vybízí:

Aver quel viso e tenerselo in braccio,

[Mít tu tvář a vzít ji do náruče,

morbido e bianco, che pare un sugnaccio.

měkkou a bílou, že připomíná sádlo.]
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Dalším typickým prvkem komicko-realistického proudu, se kterým jsme se také již setkali, je
zakončení veršů na –azzo, –uzzo. Zajisté není náhoda, že je Nencia usilovně a opětovně
oslovována svým milým jako „Nenciozza“.
Zajímavá je stále probíhající diskuze nad autorstvím tohoto textu. Skladbám Nencia da
Barberino a s ní příbuzné Beca di Dicomano Luigiho Pulciho se dostalo snad všech možných
atribucí.261 Oba texty se přisuzovaly (společně či jednotlivě) střídavě Lorenzovi, také
Pulcimu, Bernardovi Giambullarimu nebo dalším osobám z jejich okruhu. Paolo Orvieto
navrhuje další, velmi pravděpodobnou možnost, tedy že se jedná o zpracování lidového a
značně známého zpěvu rozšířeného žakéři, který dostal osobitý háv na základě společné práce
některých členů medicejského dvora, převážně Lorenza, Pulciho a Poliziana.262

Dalším z děl Lorenza Medicejského, která mají podobné ladění, je Uccellagione delle starne,
nazývané též Caccia col falcone (Lov se sokolem / Lov koroptví), pocházející z roku 1473.
Jedná se o popis lovu medicejské brigaty – jeden den na lovu, který přátelé tráví v dobré
náladě. V tomto textu se zrcadlí atmosféra, ve které veselá společnost žila. Lorenzo popisuje
všechny účastníky s jejich typickými vlastnostmi. Stejně jako v případě skladby Nencia da
Barberino, i zde lze z textu vycítit radost, se kterou ji (ať již kdokoli) skládal a lze si také
představit veselou atmosféru, ve které byl text po podobném lovu předčítán. Nejvíce zaujme
popis osoby Luigiho Pulciho, jednoho z největších následovníků komicko-realistické tradice.
Pulci je popsaný způsobem, který vypovídá hodně o jeho charakteru – zábavy, jako je lov, se
sice s ostatními účastnil, ale spíše než o lov se zajímal o skládání veršů, kterému se věnoval,
kdykoli mohl:

Luigi Pulci anco rimaso fia:

[Luigi Pulci ještě zůstal:

e' se n’andò là oggi in un boschetto,

dnes odešel tam do lesíka,

ch’aveva il capo pien di fantasia:

protože měl hlavu plnou fantazie:

vorrà fantasticar qualche sonetto;263

bude chtít vymýšlet nějaký sonet;]
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Lorenzo Medicejský se také věnoval tvorbě karnevalových zpěvů. Tyto zpěvy, jimž se
budeme věnovat v následující kapitole v rámci karnevalu, se využívaly i k upevnění jeho
politické moci a často obsahovaly pouze lehce zakrytou, stále se monotónně opakující
sexuální tematiku264, stály u zrodu mýtu o „zlaté době“ Lorenzovy vlády. V roce 1559 Lasca
ve svém slavném velkém výboru karnevalových zpěvů a triumfů265 označil Lorenza
Medicejského za vynálezce karnevalových zpěvů (tzv. mascherate, zobrazujících různá
umění, povolání a činnosti, často popisovaná „s erotickým podtextem“266). Přestože to byl
zřejmě opravdu Lorenzo, který stanovil pravidla literárnímu žánru karnevalových zpěvů a
použil je jako zábavný prvek při oslavách, „jeho příspěvek se zajisté střetl s pevně usazenou
orální tradicí, jejíž stopy můžeme nalézt během celého trecenta a quattrocenta, a to zejména
v oblasti používání erotických dvojsmyslů.“267 . Přesto však Lasca popsal vládu Lorenza
Medicejského takovým způsobem, že ustanovil dlouho přetrvávající představu o této „zlaté
době“.268

6. 4. Postava v pozadí – Angelo Poliziano

Místo Angela Poliziana (1454–1494, vl. jménem Angelo Ambrogini) v komicko-realistické
poezii se dnes hledá již velmi obtížně. Poliziano byl především humanista, učenec, který
získal přístup na Medicejský dvůr poté, co bravurně přeložil dva zpěvy Homérovy Iliady do
latiny. Velmi rychle se stal Lorenzovým přítelem, který mu později také svěřil výchovu svých
synů Piera a následně i Giovanniho, budoucího Lva X. Byl to Poliziano, kdo stál po boku
Piera po nešťastném převzetí moci po Lorenzově smrti, a zemřel pouhých čtyřicet dní před
264

Poněkud paradoxním faktem je, že Lorenzův nejznámější karnevalový zpěv je „Trionfo di Bacco e Arianna“,
který tyto druhotné narážky neskrývá. Důvodem je patrně nejenom snaha literárních historiků nevidět
v Lorenzově díle velmi markantní obscénní druhý plán, ale také vědomí, že většina antologií je koncipována také
pro mládež. V poslední době se také objevila myšlenka, že tento karnevalový zpěv má ve skutečnosti opačný
význam, než na jaký jsme zvyklí – tedy že se nejedná o veselou oslavu mládí a výzvu ke carpe diem, ale spíše o
nostalgickou, smutnou, vzpomínku na mládí, a že ji Lorenzo napsal v jiné době než ostatní zpěvy (jako je
například „Canzona de’ confortini“ nebo „Canzona de profumi“), až ve stáří. Cf. Medici, Lorenzo de’. Canti
carnascialeschi. A cura di Paolo Orvieto. Roma : Salerno, 1991, s. 42-49.
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110

jeho vyhnáním z Florencie. Přestože byl Poliziano autorem především děl v latině a řečtině a
různých filologických prací a komentářů, pro naše záměry je důležitější jeho dílo ve volgare.
Jeho tvorba obsahuje první italské drama na světský námět (Fabula d’Orfeo), skladbu
v oktávách na počest Giuliana Medicejského v turnaji, Stanze per la giostra, v nichž je
hlavním tématem láska, a mnoho dalších drobnějších skladeb, které nejsou vysloveně
humanistické, místy jsou snad veselé či rozkošnické, většinou však nejsou vysloveně
komicko-realistické.269 Texty z jeho pera v podobné linii však existují, i když jich není
mnoho. Dochovala se například báseň „Io vi vo’, donne insegnare / come voi dobbiate fare“,
kde Poliziano poskytuje výčet rad, co má žena dělat, aby se zalíbila muži. Z nižšího stylu jsou
však v jeho tvorbě běžnější pastorely, jako je „Io mi trovai un dì tutto soletto“, kdy se
Poliziano inspiruje lidovou poezií. Přínos Angela Poliziana komicko-realistické tradici je
patrně větší, než se zdá, dnes se však již nedozvíme, do jaké míry tomu tak je. Tkví ve
spolupráci s přáteli „literáty“ na medicejském dvoře, s nimiž pravděpodobně společně
pracoval na množství textů, které dnes nesou jméno jiného z nich, nejčastěji Lorenza
Medicejského. Toto „lavoro d’équipe“270 je však z pochopitelných důvodů zahaleno
tajemstvím. Nakolik Poliziano spolupracoval na Raccolta aragonese, Nencie da Barberino
nebo dokonce Morgantovi a dalších textech, se můžeme pouze dohadovat. Důležité však
zůstává: podobně jako Leon Battista Alberti i Angelo Poliziano komicko-realistický proud
znal a občas tradičních témat využil i ve své tvorbě.

6. 5. Luigi Pulci, komický i vážný

Pokud pohlížíme na vývoj komicko-realistické poezie v jeho celku, nelze přehlédnout
majestátní postavu Luigiho Pulciho (1432–1484). V Pulciho díle linie komicko-realistické
tradice vrcholí, získává novou, naprosto svébytnou tvář, současně však zůstává ukotvena do
určité míry ve středověku. Pulci používá tradiční topoi, která zpracovává pro své účely, aniž
by se však výrazně vzdálil od vlastní představy. Typické komicko-realistické prvky jsou
využity ve velkém množství, celý Morgante je založený na jejich hyperbolizaci. V klasické
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formě (bez úprav či hlubšího smyslu) je najdeme jen ojediněle, převážně v drobnějších
textech. Například misogynii v klasické formě nalézáme ve slavné frottole „Le galee per
Quaracchi“:

Però chi non è pazzo

[Kdo nejsi blázen,

guardisi dal tôr moglie:

střež se vzít si ženu,

Se pure ella ti coglie,

ta, i když tě dostane,

fa’ giuri ispesso e bacchia

láteří a bije]

Pulciho básnická genialita, schopnost skládat verše lehkým a jakoby jednoduchým způsobem,
dokázala najít zlatou střední cestu mezi otrockým omíláním starých forem a vlastním
zpracováním, které se začíná pomalu přibližovat nové době, kdy v následujícím století básníci
často budou vytvářet komické texty, ale jejich zpracování bude natolik osobité, že se tradiční
topoi začnou pomalu ztrácet a budou nahrazena novými.271
Luigi Pulci se dostal do okruhu medicejského dvora v roce 1461 a záhy začal udržovat
přátelství s mladým Lorenzem. Přes značný věkový rozdíl se z nich stali blízcí přátelé a Pulci
začal udávat tón272 celé družině. Jak jsme již viděli v citátu ze skladby Uccellagione delle
starne Lorenza Medicejského, Pulci byl neoddělitelnou součástí medicejské brigaty.
S Lorenzem si rozuměl po stránce lidské i literární a ve společnosti Angela Poliziana se
přátelé bavili kromě jiného literární činností, která jim byla zřejmě společnou zábavou. A je to
právě Luigi Pulci, který měl (pravděpodobně díky své sarkastické povaze) nejblíže ke
komicko-realistickému proudu a uvedl do praxe tehdy již lehce zastaralé a zkostnatělé formy,
které na medicejském dvoře ožily a získaly nový lesk. Dovolujeme si tvrdit, že tento „druhý
zlatý věk“ komicko-realistické poezie může za to, že tento „nízký“ či střední žánr neskončil
spolu se středověkem a pokračoval, i když v lehce pozměněné podobě, i do dalších století – a
díky tomu je také možné sledovat tuto linii a konstatovat v ní určitý vývoj.

271

V rámci komické tradice se jedná například o téma prostitutky – novinku v poezii 16. století, která se
v předchozích staletích jako topos neobjevuje.
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6. 5. 1. Beca di Dicomano
V návaznosti na Nenciu da Barberino vzniká obdobný text, Beca di Dicomano. Autor se
návazností netají, naopak ji využívá v komickém duchu hned v úvodu své skladby: [Ognun la
Nencia tutta notte canta / e della Beca non se ne ragiona (Každý o Nencie zpívá celou noc / a
o Bece se nemluví)], v jejím průběhu se milenec několikrát odvolává i na Valleru, mužského
protagonistu v Nencie da Barberino. Také v tomto případě se jedná o využití motivu lidových
zpěvů nazývaných „testi nenciali“273, ale pokud byla Nencia jejich pozitivním zrcadlením,
Beca je negativním. Nepřipomíná tato situace vzdáleně Folgora da Sa Gimignano a Cenneho
da la Chitarra? Zde jsou však oba autoři (či celá skupina autorů) vzdělaní a pocházejí ze
stejného prostředí.
V Bece di Dicomano se autor odkazuje na zažité descriptiones ženské krásy, celý text je však
výrazněji parodický a je protkaný sekundárními obscénními významy. Venkovský a lidový
popis Nenciných krás je zde podroben drsné parodii, tentokrát zpívané mladíkem Nutem: [La
Beca mia è solo un po’ piccina / e zoppica (Moje Beca je jen trochu menší / a kulhá)], má
zakalené oči (ovšem pokud se na ně nedíváte pozorně, ani si toho nemusíte všimnout), vousy
a podobně. Milenec propadá do melancholických nálad podobně jako Vallera či v jiném
duchu stilnovističtí básníci, Pulci však ve svém textu zachází dále. Je zde rozšířený zájem o
vesnickou realitu, mnohá přirovnání a narážky jsou zajisté odposlouchané. Použití výrazů
jako „per sante guagnele“ (pro svatá evangelia; běžné klení ve venkovský prostředí) svědčí o
snaze reprodukovat běžnou mluvu. Pulci však pokračuje:
Beca, per queste sante Die guagnele,

[Beco, pro svatá evangelia,

ch’io son per modo pazzo de’ tuo fichi (XII)

já jsem blázen do tvých fíků]

Podobné narážky nenechají čtenáře na pochybách, jaký je pravý Nutův záměr. Například celá
patnáctá a šestnáctá strofa je skrytým popisem sexuálního styku, po kterém milenec touží.
Láska je zde samozřejmě také fyzická. Beca di Dicomano je typická kumulací sekundárních
obscénních významů, tzv. aequivocatio oscena. Kromě množství drobnějších narážek se jedná
především o stále se opakující erotický motiv prstenu a jeho umísťování „jako manžel“, které
zde nebudeme reprodukovat. Jedná se o stejný typ aequivocatio jako u karnevalových zpěvů
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Necháváme stranou diskuzi o autorství a připojujeme se k standardně zažitým atribucím, viz pozn. č. 236.
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Lorenza Medicejského.274 Medicejskému dvoru tyto narážky tedy byly blízké a je zjevné, že
se zde dařilo všem typům veršování, od těch nejnižších až po ty nejvyšší.
Io ti vorre’ un po’, Beca …, tu m’intendi?

[Beco, já bych tě chtěl trochu… rozumíš?]

Nutovo volání po fyzickém spojení a neštěstí z nenaplněné lásky tímto způsobem připomíná
básně Cecca Angiolieriho. Spojitost dokazuje i fakt, že jméno „Beca“ je domáckou
odvozeninou jména Domenica, stejně jako Angiolieriho „Becchina“.
Dicomano je podobně jako Barberino dodnes existující městečko (dříve vesnice) v údolí
Mugello, které se v literatuře v patnáctém století ustanovilo jako centrum parodického
protikladu proti Florencii, centru politické moci a humanismu, kde byly opěvovány „vyšší“
hodnoty.275 Florencie má urozené dámy, Mugello venkovanky. Pulci prohlubuje snahu o
jazykové přiblížení svému materiálu. V případě Nenci bylo využito řady výrazů typických pro
dialekt Mugella, v Bece však jazykové hledání276 a hra se slovy nabývá takové míry, že se
dotýká samotné hranice vlastních možností. Pulci zde uplatňuje zalíbení v práci s různými
jazykovými rejstříky, ve hře s jazykem, která odkazuje k básníkům, jako byl Burchiello a
která vyvrcholí v jeho parodických dialektálních sonetech.
Ačkoli má Pulci jasně vymezené téma, i zde se setkáme s jeho typickou fantastickou
představivostí, která se stala hlasním rysem jeho největšího díla, Morganta. V řadě
přirovnání…
Tu se’ più bianca che non è il bucato,

[Ty jsi bělejší než prádlo

[…]
più sollazzevol che non è il mercato,

těšíš jako trh,

più rigogliosa che lo ‘mperadore,

povýšenější než císař,

più framettente che non è l’arato,

jsi obratná mezi lidmi (=jako pluh v zemi),

più zuccherosa che non è l’amore; (IV)

sladší než láska]
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O erotických dvojsmyslech v karnevalových zpěvech Lorenza Medicejského: Ferroni, Giulio. Il doppio senso
erotico nei canti carnascialleschi fiorentini. Op. cit., s. 233-50.
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Cf. Pulci, Luigi. Opere minori. A cura di P. Orvieto. Op. cit., s. 137-138.
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… najdeme i velmi zajímavé přirovnání „più colorita che non è il colore“ (barevnější než
barva), jež zaujme zvláštností odkazující ke slavným „surrealistickým“ obrazům
v Morgantovi, například když obr, který již dlouhou dobu nejedl, vidí ve vzduchu ztělesněný
hlad (XVIII, 196, 1).277 Jedná se o onu příznačnou „fantasmagorickou atmosféru“, na kterou u
Pulciho upozorňuje i Leo Spitzer.278

6. 5. 2. Morgante komický
Nejtypičtějším příkladem využití komiky v Pulciho díle je jeho rytířský epos Morgante. Toto
dílo bylo mnohými kritiky oceněno a mnohými odsouzeno. Morgante se u řady z nich
nesetkal s pochopením a lze narazit dokonce na tvrzení jako: „Kdyby byl šašek upřímný,
kdyby vážně a hloupě věřil, měli bychom grotesku jako v primitivních lidových románech.
Jenomže zde je šaškem člověk vzdělaný a obrací se k posluchačstvu vzdělanému, a není
šaškem, nýbrž dělá šaška“279. Pulciho nehrdinský přístup, jeho autorský rukopis, komicky
hyperbolizující i vážné stránky díla, nemohly u De Sanctise najít porozumění ani úsměv,
v Morgantovi postrádá „tragický cit“. Neuznává však ani jeho komiku: „Duchem líčení je
nízká komika, komika prázdná a lehkomyslná, která hnije ve stojatých vodách prosťácké
obraznosti a nepovznáší se k fantazii.“280 Bude potřeba vyčkat, než v tomto díle někdo spatří
„jednu z nejgeniálnějších a nejživějších knih našich literárních dějin“281.
Pulci dostal za úkol, na přání Lucrezie Tornabuoni, obnovit starý karolinský příběh o rytíři
Rolandovi a jeho druzích, paladinech Karla Velikého. Záměrem bylo dodat znovu život a lesk
příběhu, který každý znal, ale v rukou žakéřů, kteří karolinskou látku vyprávěli stále dokola,
ztratil důraznost, jež se v době nové turecké hrozby začala jevit opět aktuální. Pulci však
příběh pojal po svém. Attilio Momigliano poznamenal, že „Pulci věděl, že rytířství jako
instituce je již dávno mrtvé“282. Ve svém díle se směje drobnostem, nikoli událostem. Jeho
primárním cílem bylo pobavit. Celému dílu vládne nadsázka a většina vážných témat je
podána se značnou mírou komična. Prostorem je „zázračný svět v dobrodružném čase“283.
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Karel Veliký je sice slavný vladař, ale již zestárl a je senilní, dětinský, většinu problémů si
způsobuje vlastně sám. Jeho neustálé hádky a smiřování s jednotlivými paladiny jsou
základním stavebním kamenem děje. I rytíři jsou podrobeni komice, nejvíce Rinaldo, který
neustále bojuje se svými třemi slabostmi, tedy ženami, jídlem a prchlivostí. Pulciho komično
však postavy neponižuje a neubírá jim na zajímavosti, naopak je místy dělá lidštějšími a
přestože je tento epos komický, autor se nebrání zobrazení pravého hrdinství rytířů a
správných hodnot. Rytíři jsou možná někdy směšní, ale nejsou zcela zesměšněni, Pulciho
smích není zlý – „směje se všemu, ale to neznamená, že vše odsuzuje“284.

6. 5. 2. 1. Morgante a Margutte
Nejkomičtější částí eposu je pasáž, která je z celého díla nejznámější, a sice příběh prazvláštní
dvojice Morganta a Margutta. Autor na chvíli zapomněl na příběh, který vypráví (a který
postupně sledoval a přepisoval ze starého Cantare d’Orlando285) a vytvořil epizodu, která je
plně v rukou jedné z vedlejších postav, jež se v původním textu nevyskytuje, ale díky své
oblíbenosti u širokého posluchačstva dala jméno celému dílu. Morgante, obr, který je dobrými
paladiny obrácený na křesťanskou víru a nadšeně se po jejich boku pouští do boje, je
hyperbola sama. Je komickou hyperbolou rytíře, pro svoji velikost, urputnost v boji a službě
Rolandovi – a dokonce i během své vlastní smrti. Věnujme se však jeho epizodě s Marguttem,
nejkomičtější části eposu. Morgante jednoho dne na své cestě potkává zvláštního mužíčka.
Ten se představí jako Margutte a s radostí nám o sobě poví, že je největším hříšníkem na
světě. I on je ztělesněnou hyperbolou, tentokrát hyperbolou veselé hříšnosti. „Pulciho svět
[…] je světem, ve kterém jako by se opěvovala veselá oslava plná světel a barev, hlasů a
zvuků, spíše než příběh lidí.“286
Část, kde se Margutte vyznává, bývá označovaná jako „Credo“. Credo vzniká na principu
obrácení náboženských stereotypů, jako je zpověď či seznam hříchů a příruček, jak se správně
kát, a vzniká na stejném principu, jako vznikaly parodie na životy svatých.287 Dozvídáme se,
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že Margutte je poloobr a že má všechny hříchy, které jsou jen na světě možné. Je to vrah,
smilník, křivopřísežník, falešný hráč, podvodník, trpí obžerstvím a je to také kacíř. Stojí si za
tím, že s vírou je to jako se šimráním: někdo lechtivý je a jiný ne (XVIII, 117). Jeho víra je
taková:

Rispose allor Margutte: – A dirtel tosto,

Věz: nedbám na modré ni zelené;

io non credo più al nero ch’a azzurro,

v kapouna věřím, vařen buď či smažen;

ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto;

a někdy v máslo; v pivo zpěněné;

e credo alcuna volta anco nel burro,

Margutte pravil: „Mám-li teď být zvážen,

nella cervogia, e quando io n’ho, nel mosto,

též ve víno, z nějž každý bývá blažen,

e molto più nell’aspro che il mangurro;

ale jen v ono suché, v sladké ne;

ma sopra tutto nel buon vino ho fede,

věřím, že kdo tím mokem žízeň hasí

E credo che sia salvo chi gli crede;

a kdo v něj věří, dojde věčné spásy.

[…] (115.)

e credo nella torta e nel tortello:

V buchtu a vdolek věřím, tisíc láter!

l’uno è la madre a l’altro suo figliuolo;

Ona je matka, on syn bez viny.

e ’l vero paternostro è il fegatello

Jatýrka jsou náš otec, noster pater

[…] (116.)

(přeložil Jiří Pelán)

Téma parodie náboženství zde dosahuje nejvyššího bodu. Margutte však není zlý,
„v Marguttově konání není nic osobního, je to přírodní síla.“288 Pro své konání má dobré
vysvětlení, které ho činí sympatickým (nejenom v našich očích, ale i v Morgantových): „ch’io
non istò a guardar più tuo che mio, / perch’ogni cosa al principio è di Dio (nedívám se na to,
co je moje nebo tvoje / protože každá věc na začátku patří Bohu; XVIII, 135).
V Morgantovi najdeme většinu středověkých topoi (jako topos nebo anti-topos), ať se již
jedná o popis koně, popis ženské krásy, „zamilování na dálku“ (innamoramento per fama)289,
288
289
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které je ovšem častěji nahrazováno sklony rytířů k lásce fyzické, bližší komicko-realistické
poezii, a další. Hyperboly se v této pasáži objevují ještě o něco častěji než v jiných částech
textu – dozvídáme se například, že Margutte se dříve živil jako loupežník, „přepadl by i
svatého“ (XVIII, 136), oblíbeným tématem k nadsázce je také jídlo. Nejenom, že jsou schopní
ho sníst neuvěřitelné množství (XVIII, 155-159), ale jsou dokonce schopní sníst i jednorožce
(XVIII, 193) nebo baziliška (XIX, 66). Dodají také, že i kdyby snědli čerta, nic by se nestalo.
Setkáme se i s parodií omluvy:
A ogni peccatore

[Každému hříšníkovi

si debbe perdonar pel primo tratto:

se má poprvé odpustit:

s'io ho fallato, perdonanza chieggio;

pokud jsem chyboval, omlovám se;

quest'altra volta so ch'io farò peggio

vím, že příště to udělám hůře]

Margutte sám je ztělesněním „svaté“ trojice „krčma, vrhcáby, žena“, vzpomeňme na
Angiolieriho sonet „Tre cose solamente mi so’ in grado“. Angiolieri hovořil o trojici „la
donna, la taverna e ’l dado“, Margutte tuto svoji slabost také přiznává: „Or queste son tre
virtù cardinale, / la gola e ’l culo e ’l dado, ch’io t’ho detto;“ (A toto jsou tři hlavní ctnosti /
ústa, zadnice a kostky, jak jsem ti říkal; XVIII, 132). Margutte, který je stvořen jako literární
hra, tuto literární hru potvrzuje a citováním těchto tří „ctností“ se hrdě hlásí k literární tradici
komicko-realistické poezie, na jejímž základě ho jeho autor vytvořil.
Na komicko-realistickou literaturu nám zde ovšem přímo neodkazuje pouze tato trojice
hříchů, setkáme se i s ozvěnou dalšího slavného sonetu Cecca Angiolieriho. Margutte se
potýká se stejným protestem proti světu jako Cecco Angiolieri ve slavné skladbě „Se fossi
fuoco, arderei il mondo“. I on by zničil svět všemožným způsobem (kromě toho, že také
víme, že zavraždil svého otce): „Vorrei veder più fuoco ch’acqua o terra, / e ’l mondo e ’l
cielo in peste e ’n fame e ’n guerra“ (Chci vidět spíše oheň než vodu či zemi / a svět i nebe
zasažené morem, hladem a válkou; XVIII, 139).
Morgantovi se veselý snědý chlapík zalíbí a po vzájemném představení se tato komická
dvojice antihrdinů vydává na cestu. Společně Morgante a Margutte vytvářejí typické spojení
fortitudo – sapientia, tedy rovnováhu mezi silou a rozumem, i když ve zcela komickém duchu
a poněkud znetvořené perspektivě.290 Jejich příběh kopíruje příběhy paladinů Karla Velikého
– dokonce se jim poštěstí zachránit princeznu, ale vyprávění se nese ve veselém a
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hyperbolizovaném duchu, příběhem je prodchnuté „karnevalové veselí nad celým světem“291.
Komično je v Morgantovi ve všech svých variantách – od nepříliš častých obscénních narážek
či metafor (např. XVIII, 131/5; XXII, 168/7,8; XXII, 227/8), veselé fantastické hyperboly až
po nejjemnější ironii. Přestože jsme již komično v tomto eposu popsali jinde292, rádi bychom
znovu zopakovali, že epizoda o Marguttovi a Morgantovi, posléze pak celý Morgante, je
podle našeho názoru kulminačním bodem středověké komiky293 a všech jejích formálních
prostředků.
Příběh Morganta a Margutta spěje rychle ke svému konci. Pulciho záliba v lidové mluvě,
rčeních a jejich integraci do textu je patrná v rámci celého textu:
altro cacio bisogna a tal lasagna!

[Jiný sýr je zapotřebí na takové lasagne!]

O této zálibě svědčí také fakt, že smrt obou hlavních komických postav je praktickým
znázorněním nějakého přísloví. V případě Margutta je to „scoppiare da ridere“ (vybuchnout
smíchy) a v případě jeho většího druha „i granchi vogliono mordere le balene“ (ráček by chtěl
štípnout velrybu).294 Marguttova přítomnost v textu je epizodická, Morgante se objevuje již
v prvním zpěvu a také svého druha přežije, jeho přítomnost je však také sekundární.
Posluchače vyprávění o něm baví a oživuje tak karolinskou a všeobecně známou látku o nový
rozměr. Tyto dvě vedlejší postavy se postupem času (a nebylo ho zapotřebí mnoho) staly
postavami nejslavnějšími.

6. 5. 2. 2. Astarotte a Marsilio
V Morgantovi se však objevuje ještě jedna postava, kterou bychom neměli opomenout. Jedná
se rovněž o komickou postavu, můžeme říci dokonce burleskní, jejíž komično je ovšem
zahaleno závojem vážnosti. Jedná se o Astarotta, vzdělaného čerta, který se v eposu objevuje,
aby osvětlil některé autorovy filozofické a teologické myšlenky. Setkáme se například
s otázkou predestinace. Rytíř se ptá, jak je možné, že je Bůh „ingiusto“ (nespravedlivý)?
Pokud Bůh všechno ví, proč připustil Luciferovo zatracení? Proč, pokud znal předem
budoucnost? (XXV, 145-153) Moudrý čert odpovídá, že existuje svobodná vůle a navíc je
291

Pelán, Jiří et al. Slovník italských spisovatelů. Praha : Libri, 2004, heslo „Pulci, Luigi“, s. 604.
Viz Žáčková, Magdalena. Diplomová práce „Nadsázka, fantazie a tradice v Morgantovi Luigiho Pulciho“,
FFUK, 2011.
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Paolo Orvieto dokázal, že Morgante není jen renesanční text, ale že je pevně ukotven v základních
středověkých formálních schématech. Orvieto, Paolo. Pulci medievale. Op. cit.
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Marinucci, Caterina. L’intertestualità nel Morgante di Luigi Pulci. Roma : Aracne, 2006, s. 145.
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Bůh milostivý (a Lucifer se nekaje). Přes zdánlivou vážnost tématu je komický již samotný
fakt, že o těch nejvážnějších otázkách hovoří čert. Pulci, který čelil kritice, že nedokáže tvořit
díla na vážnější témata a není schopný se zúčastňovat filozofických disputací, se zde převléká
za jednu ze svých postav a jejími ústy vysvětluje svůj pohled na svět295, především na řadu
náboženských otázek, a snaží se dokázat, že i on je vzdělaný autor. Druhá část skladby, kde se
setkáme s moudrým čertem Astarottem, je příznačná velkými změnami na medicejském
dvoře. Pulci čelí osobním problémům a tato skutečnost se zrcadlí i v jeho díle.
Doba mládí Lorenza Medicejského plného nevázaných zábav je dávno pryč. Vladař se musel
brzy chopit moci a začal čelit problémům mnohem závažnější povahy, než by si v mládí mohl
představit. Přestože byl velmi schopný politik a díky kvalitní diplomacii se mu podařilo
nastolit v Itálii mír, který byl potvrzen v Lodi roku 1454 a vydržel několik desetiletí296,
nevyhnul se však natolik vyhroceným momentům, jakým bylo například Spiknutí Pazziů, ke
kterému došlo 26. dubna 1478, kdy byl zabit Giuliano Medicejský, Lorenzův mladší a celým
městem milovaný bratr. Lorenzovi se podařilo zachránit si život a udržet svoji moc, atmosféra
na medicejském dvoře se však začala pomalu měnit. Veselé zábavy ustupovaly filozofickým
disputacím, inspirace lidovou kulturou a komickou tradicí ustupovala učenějšímu humanismu.
Veselé ladění veršů, jejich ukotvení v komicko-realistické tradici, používání výrazů z běžné či
venkovské mluvy a neustálá fantastická hra se slovy a rýmy pod taktovkou Pulciho začala
v nové době pro mladší básníky ztrácet své kouzlo, a pomalu ji začala nahrazovat latina a
humanistické odkazy. Lorenzo se rozhodl, že ze svého dvora udělá centrum evropské
vzdělanosti a pozdvihne ho na vyšší kulturní úroveň. Snad pro svůj věk, a možná také pro
svoji povahu, Luigi Pulci se novotám nedokázal přizpůsobit. Pulciho verše zůstaly stejné,
nikdy

se

nedokázal

ztotožnit

s humanistickými

a

novoplatonskými

tendencemi.

Pravděpodobně z důvodu nedostatečného vzdělání (Pulci neuměl řecky a jeho latina byla
pouze odposlouchaná v kostele) se nedokázal účastnit filozoficko-teologických disputací a
někdy bývá dokonce označován za „antihumanistu“. Pulci začal rychle ztrácet význačné
postavení a svojí neschopností zareagovat na novou situaci se nedobrovolně ocitl na okraji
florentského kulturního života.297 Jeho reakce byla velmi razantní. Způsobem, který mu byl
nejbližší, tedy poezií, začal útočit proti osobám, které podle jeho mínění začaly měnit
295
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Cf. Lebano, Edoardo A. Luigi Pulci and Late Fifteenth-Century Humanism in Florence. Italica, 1974, vol. 27,
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medicejské prostředí. Vzrůstající nepřátelství vůči jeho osobě, vyvolané spory s dvěma
váženými členy dvora, kterými byli nejdříve kněz Matteo Franco a později především sám
Marsilio Ficino, začalo ztěžovat jeho pozici. V očích Lorenza Medicejského, pod jehož
ochranu se mnohokrát ukryl, se Pulci pomalu začínal jevit jako podezřelý. Jeho marný boj o
uchování starých hodnot nedopadl dobře a v posledních letech své kariéry Pulci raději opustil
medicejský dvůr, na kterém pro něj již nebylo místo, a vstoupil do služeb kondotiéra Roberta
Sanseverina. Jen o několik měsíců později Pulci během jedné z cest v blízkosti Padovy umírá,
pravděpodobně na malárii. Jeho pověst heretika je obecně již natolik rozšířená298, že je mu
odepřen pohřeb do posvěcené půdy.299
Tato pověst, která Pulciho pronásledovala i za hranice jeho města, se zakládala především na
několika sonetech s náboženskou tematikou, kterým se budeme věnovat v následující
kapitole, ale také Morgante obsahuje mnoho problematických narážek na tuto tematiku. Byly
to právě Pulciho pokusy vymezit se proti postavě Marsilia Ficina (a proti jeho myšlenkám
čistě z osobních důvodů), který se v té době stal vůdčí osobností medicejského dvora, jež mu
vynesly pověst heretika. V posledních pěti zpěvech Morganta je patrné, že autor sám sebe
transponuje do postavy dokonalého a zrazeného rytíře Rolanda, zatímco jeho protivník a
zrádce je pohanský král Marsilio, jehož jméno se zcela jistě ne náhodou shoduje se jménem
tohoto novoplatonského filozofa.300 To, že se Luigi Pulci snažil vystoupit proti Ficinovi,
dokazuje i to, že v první části textu, která byla napsána ještě před začátkem jejich sporu, je
největším zrádcem postava Gana (Ganelon Mohučský) a pohanskému králi Marsiliovi jsou
přisuzovány i některé dobré rytířské vlastnosti – je popisován jako „ušlechtilý a rozvážný“
(XII, 43, 1). Pulci však využil shody jmen a po započetí sporu pozměnil postavu krále
Marsilia, který je v posledních zpěvech považován na nejhoršího zrádce, přestože v tradičním
pojetí je zrádcem jedině Gano.
Nezapomínejme však na komično, které se nevyhýbá ani poslední části eposu, přestože již
není natolik radostné a bezproblémové jako v první části. Astarotte s sebou přináší kromě
mnoha dalšího hlavně obraz groteskní hostiny v pekle. Je to odpověď na otázku, proč je čert
ochotný pomáhat paladinům Karla Velikého, dobrým křesťanům. Pokud se totiž všichni rytíři
dostaví do Roncisvalle k bitvě včas, bude zabito o to více pohanů. V pekle se proto chystá
298
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velká hostina a je netrpělivě očekáván příval nových duší – čerti se těší, že se budou mít dobře
(XXV, 209). Obraz velké oslavy v pekle v průběhu bitvy je jednou z nejzdařilejších a
nejfantastičtějších scén v celém Morgantovi. Čerti odnášejí přímo z bitevního pole mnoho
duší, které chytají jako draví ptáci a Lucifer je polyká po velkých soustech (XXVII, 51-54).
Na samém konci se ještě jednou setkáme s Morgantem a Marguttem. Když rytíř Roland
umírá, anděl z nebes mu přináší poselství a zvěstuje mu, že se nemusí bát smrti, protože půjde
do ráje a čeká ho blaženost. Z andělových úst se také dozvíme, co se stalo po smrti s našimi
komickými antihrdiny. Morgante na Rolanda již čeká v ráji a Margutte – ten je sice v pekle,
ale stále se směje.

mentre ch’egli era il tuo Morgante teco

[zatímco byl Morgante tam s tebou,

forse lo spirto del quale è qui meco:

jeho duch je zde se mnou:

il qual nel Ciel ti farà compagnia

v nebi tě bude doprovázet,

come soleva un tempo fare al mondo,

jak to dělal kdysi na zemi,

perché tu lo dirizzasti per la via

protože jsi ho přivedl na pravou cestu,

che lo condusse al suo stato giocondo.

která ho dovedla k blaženosti.

[…]
tu vuoi saper di Margutte il ribaldo:

a jestli chceš vědět o hříšném Marguttovi,

sappi che egli è di Belzebù giù araldo;

věz, že je dole heroldem Belzebuba;

e ride ancora, e riderà in etterno

a směje se, a bude se smát navěky]

(XXVII, 138-140)

Po zprávě, co se stalo s Marguttem, však toužili spíše posluchači než sám umírající rytíř
Roland. Ten se totiž v průběhu Morganta s Marguttem nikdy nesetkal, neznal ho a v poslední
chvilce svého života se o jeho osud tedy pravděpodobně příliš nezajímá.301 Margutte se přesto
směje a bude se smát navěky.302
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6. 5. 3. Sonety dialektální a náboženské parodie
Mezi drobnější skladby z pera Luigiho Pulciho patří také dialektální sonety, kterým nelze
věnovat v této práci prostor, přesto je zajímavé zmínit, že Pulciho snaha o jazykovou hru,
inspirovaná u Burchiella a využitá v Bece di Dicomano, ale i v samotném Morgantovi,
vyústila v sepsání několika sonetů v různých dialektech. V těchto sonetech autor používání
dialektů parodizuje a všímá si slov, která mají ve florentštině odlišný význam – této
dvojznačnosti pak využívá ke komickému efektu. Paolo Orvieto poznamenává, že i tento žánr
Pulci dovedl za ustálené hranice – většina těchto textů měla pouze dokumentární ráz, Pulci
přidává ještě parodii.303 Parodie různých italských dialektů se však objevila i dříve, známé
jsou například sonety Burchiella.304 V Pulciho sonetech dialektální parodie je také patrná
snaha o určitý realismus, jedná se o popis trhu, popis předmětů každodenní potřeby a často
také pokrmů. Nejznámější je parodie milánského a neapolského dialektu „O ti dia Iddio zaine
e bocché!“ a „Chi levassi la foglia, il maglio e ’l loco“.
Do Pulciho života zasáhly nejvíce drobnější skladby s náboženskou tematikou, díky kterým si
vytvořil mnoho nepřátel. Kromě tenzony s Matteem Francem se jedná především o dvě
skladby, ve kterých se pokusil vymezit vůči dobové populární novoplatonské disputaci o
nesmrtelnosti duše. Jak jsme již viděli výše a měli možnost dokázat jinde,305 spor s Marsiliem
Ficinem nebyl zapříčiněný Pulciho náboženským přesvědčením či snahou o vlastní teologické
myšlenky, jako spíše snahou protestovat, protivníka zesměšnit a pokusit se získat zpět své
postavení. Ironizování novoplatonských témat má tedy spíše osobní než intelektuální důvody.
Prvním textem, který je z náboženského hlediska velmi problematický, je sonet adresovaný
Pulciho příteli Benedettu Deiovi,306 kde Pulci ironizuje a zesměšňuje kněží, poutníky i
samotnou katolickou víru. „In principio era buio, e buio fia. / Hai tu veduto, Benedetto Dei, /
come sel beccon questi gabbadei, / che dicon ginocchion l’avemaria! / Tu riderai in capo dalla
via, / ché tu vedrai le squadre de’ romei / levarsi le gallozze e gli agnusdei / e tornare a cercar
dell’osteria.“ (Na počátku byla tma a budiž tma. / Ty jsi viděl, Benedetto D., / jak si vymýšlejí
303
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tito ďábelští pokrytci / kteří vkleče odříkávají Ave Maria. / Budeš se smát, až uvidíš / zástupy
poutníků do Říma, / kteří táhnou své obří růžence / a vrací se hledat hostinec).
Kněží, o kterých se zde hovoří, však nejsou beze jména. Podobných narážek můžeme najít
v italské literatuře nespočet, u Boccaccia, Sacchettiho, v komicko-realistické poezii. V tomto
případě se však bezesporu jednalo o jasně mířenou osobní invektivu, která také velmi rychle
našla svůj cíl.
Druhou skladbou, z náboženského hlediska ještě problematičtější, jejíž vyznění je již beze vší
pochybnosti heretické, je „Costor fan sì gran disputazione“. Báseň je koncipovaná jako jasná
parodie novoplatonské diskuze o nesmrtelnosti duše, konkrétně na učení Marsilia Ficina
podané v Theologia platonica de immortalitate animorum. Duše je podle novoplatoniků v těle
jako pecka v broskvi, motají páté přes deváté, a Pulciho s jeho přítelem Pandolfem Rucellai
přitom po smrti nic zvláštního nečeká.

Costor fan sì gran disputazione

[Oni dělají velké disputace

dell’anima ond’ell’entri o ond’ell’esca,

o duši, kudy vchází nebo vychází,

o come il nocciuol si stia nella pesca,

anebo jak pecka v broskvi, (=jako je duše
v těle)

hanno studiato su ’n gran mellone.

studovali na velkém melounu (=jsou
hloupí)

Aristotile allegano e Platone

Citují Aristotela a Platóna

e vogliono ch’ella in pace requïesca

a chtějí, aby v míru odpočívala (duše)

fra suoni e canti, e fannoti una tresca

mezi hudbou a zpěvy, až je to jako tresca
(typ tance; =zmatek)

che t’empie il capo di confusïone.

že z toho máš v hlavě zmatek.

L’anima è sol, come si vede espresso,

Duše je, jak je jasně vidět,

in un pan bianco caldo un pinocchiato,

jako oříšky v bílém chlebu

o una carbonata in un pan fesso.

nebo solené maso uvnitř bochníku.

Et chi crede altro ha ’l fodero in bucato:

A kdo si myslí něco jiného, nic neví:

e que’ che per l’un cento hanno promesso

a ti, co to slíbili (z Evangelia),

ci pagheran di succiole in mercato.

zaplatí na trhu starými kaštany.

Mi dice un che v’è stato

Ale říká jeden, který tam byl

nell’altra vita e più non può tornarvi,

v druhém životě, a nemůže se tam již
vrátit
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che appena con la scala si può andarvi;

že se tam dostanete po žebříku;

costor credon trovarvi

oni si myslí, že tam naleznou

e beccafichi e gli ortolan’ pelati

pečené holuby, kteří jim budou létat do
úst (již oškubané ptáky)

e buon’ vin’ dulci e letti sprimacciati;

a dobrá sladká vína a měkké postele;

e vanno drieto a’ frati.

a chodí se vlichocovat mnichům.

Noi ce n’andrem, Pandolfo, in valle buia

To my, Pandolfo, odejdeme do temného
údolí,

senza sentir più cantare alleluia!

aniž bychom slyšeli zpívat aleluja.]

Zakončení této skladby s tématem nesmrtelnosti duše připomíná i obdobnou pasáž
v Morgantovi, kde Pulci říká fakticky to samé: „come dice Benedetto Dei, / e' se n'andranno
in qualche buco strano / a sentir sotto come nasce il grano (XXVII, 92, 7-8)“ (Jak říká
Benedetto Dei, / oni se odeberou do nějaké podivné díry / poslouchat zespodu, jak raší obilí).
Myšlenka, že po smrti nás nic nečeká, se tedy neobjevuje pouze jednou, ale Pulci ji několikrát
opakuje.307
Tyto Pulciho sonety jsou daleko vzdáleny běžnému komicko-realistickému zesměšňování
náboženství. Myšlenka o nesmrtelnosti duše, jakkoli zamýšlená jako žert či pouhá provokace,
je kacířská. Osobní důvody tak přivedly Luigiho Pulciho k úvahám o tématu, o kterém by se
zřejmě jinak neměl potřebu šířit. I zde však nechybí komično. Parodie novoplatónských
myšlenek se zde pojí s břitkou Pulciho ironií a kyselým úšklebkem. I tady jedno z témat
komicko-realistické poesie, parodie náboženství, dosahuje jednoho ze svých vrcholů.

307
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7. Bachtinova koncepce smíchové kultury ve světle italské
komicko-realistické poezie
„Protagonistou je představitel starého, ale těhotného a rodícího světa. Je mlácen a vysmívají
se mu, ale jsou to tvořivé rány, neboť napomáhají tomu, aby se zrodilo nové. Proto jde o rány
veselé, ‚libozvučné‘ a sváteční…“308

7. 1. Karneval
Karneval neboli masopust byl nedílnou součástí života Florencie laurentinského období. Tyto
oslavy byly velkolepé a zúčastňovaly se jich všechny společenské třídy. Na přípravu
karnevalu, turnajů a triumfů – alegorických vozů zobrazujících nejčastěji mytologické scény,
lásku, smrt nebo čtyři roční období – věnovali vladaři (případně největší šlechtické rodiny)309
obrovské sumy peněz a zabývali se jejich přípravou celý rok. Tyto oslavy se pořádaly
v honosném stylu, svoji důležitost mělo i následné hodování či bohaté ošacení.310 V době
Lorenza Medicejského byly lidové zábavy a nejrůznější oslavy velmi časté a zúčastňovali se
jich z velké míry také šlechtici, protože medicejským vladařům sloužily jako příležitost k
prezentaci moci a síly před florentským lidem nebo panovníky, kteří přijeli na jejich pozvání
do Florencie. Není proto náhoda, že v tvorbě Lorenza Medicejského mají své místo také
Karnevalové zpěvy. Stačí si představit triumfální průvod, který komicky působí na dav
recitací či zpěvem dvojsmyslného až obscénního textu doplněného posunky a současně
udivuje všechny kolem díky své honosnosti a pompéznosti.311 Pokud byl Lorenzo strůjcem
takové podívané, pouze dokázal, že je mocný muž, muž na svém místě, a svoji pozici v očích
lidu jen umocnil – využil karnevalové veselí k vlastním politickým cílům. „Umění se do snah
o politické působení zapojovalo nejdůmyslnějším způsobem v případech, které pozdější
generace mohou minimálně zkoušet a posuzovat, totiž v pořádání dvorských a městských
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slavností. Ty plnily dvojí úkol: nesly poměrně přesná, v námětu krajně vyhraněná poselství a
zároveň plnily úkol obecnější povahy – oslavovaly režim a zdůrazňovaly jeho legitimnost.“312
Dílo nejenom Luigiho Pulciho, ale i Lorenza Medicejského a dalších autorů je silně ovlivněno
karnevalovou tradicí, touto lidovou zábavou, kdy se poměry ve společnosti alespoň na
krátkou dobu mění a neplatí zavedené pořádky – narušuje se tak pravidelný řád. Jedná se
ovšem o inspiraci „shora“313, autoři nejsou součástí anonymního davu, který přebírá své
tradice z dávných dob. Nejedná se o lidovou tvorbu, ale o tvorbu pro lid.314 Tito autoři jsou
vzdělaní lidé, kteří pouze v karnevalové náladě a lidové mluvě nacházejí vhodný prostředek
ke své tvorbě. Na konci 15. století sice přetrvává karneval jako takový, jeho dopad a jeho
důvody jsou však jiné než v době středověku.

7. 2. Fenomén lidové smíchové kultury středověku a renesance
Michail Michajlovič Bachtin ve svém díle obsáhle popsal zvláštní fenomén lidové kultury,
projevující se nejvíce v období svátků a dosahující svého vrcholu právě v době středověku a
renesance. Její zásadní projev v literatuře pak spatřuje v knize Gargantua a Pantagruel F.
Rabelaise, a nabízí tak zajímavý klíč k její interpretaci. Naskýtá se tím také otázka, zda a do
jaké míry je možné využít Bachtinovy myšlenky při analýzách komicko-realistické poezie.
Pro „neliterárnost“, nesoulad s dobovými literárními kánony, „neoficiálnost“ a absenci
dogmatismu či vážnosti Rabelaisovy knihy je pro její pochopení nutné vnímat lidová
východiska a začlenit ji do oblasti smíchové kultury. Teprve poté jsme schopni plně vychutnat
všechny pasáže v ní obsažené a chápat širší, lidový význam některých slov, pasáží či odkazů,
které byly v dřívějších dobách nesprávně interpretovány či snad byly pro svoji „nemorálnost“
zakázány či přepsány.315
Bachtin vidí původ smíchové kultury již v prvních lidských kulturách, kde vedle sebe stála
složka smíchová a oficiální bez rozdílu. V moderní společnosti však vždy začne být jedna
složka vytlačována druhou a ta se pak stává „neoficiální“. Bachtin nám ukazuje nespočet
příkladů, kde je tato původní smíchová složka lidské kultury zaznamenána. Nejvíce jich
312

Burke, Peter. Italská renesance. Praha : Mladá fronta, 1996, s. 151-153.
Nejedná se o spontánní tvorbu, ale zábavu určité elity, která je sekundárně využita k zábavě davu. Cf. Medici,
Lorenzo de’. Canti carnascialeschi. A cura di Paolo Orvieto. Op. cit., s. 7.
314
Cf. Ibid., s. 10.
315
Cf. Bachtin, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Op. cit., s. 109118.
313

127

nalezneme v latinské tvorbě raného středověku a v různorodých vesnických svátcích. Protože
nám již tato kultura není vlastní, je potřeba ji popsat a správně pochopit. Přestože ani v době
středověku a renesance nestály tyto dvě kultury na stejné úrovni, lidé byli ještě schopni lidový
prvek vycítit a správně vyložit jeho symboliku. Posledním autorem, který této specifické
atmosféry s jejími typickými obrazy plně vědomě využil, byl podle Bachtina právě François
Rabelais.316
Největší prostor pro rozvinutí smíchové kultury poskytoval v době renesance a středověku
karneval. Karnevalový smích je podle Bachtina „všelidový, univerzální, ambivalentní“317.
Hlučné a nevázané oslavy, které neznají dělení na diváky a účinkující, plné symbolů
odkazujících na lidovou kulturu, vytvářely „utopickou říši všeobecnosti, svobody, rovnosti a
hojnosti“318. Na rozdíl od oficiálních svátků se zde vytváří druhý svět – svět nedogmatického
charakteru, kde nic není hotové a uzavřené. A právě toto karnevalové pojetí světa se podle
Bachtina stává „fundamentem renesanční literatury“.319
Charakteristickým rysem lidové smíchové kultury je materiálně tělesný životní princip,
zdůraznění obrazů těla, jídla, pití, vyprazdňování, pohlavního života. Tyto obrazy jsou pak
prezentovány v nesmírném zveličení. Bachtin pro tuto estetickou koncepci zavádí termín
groteskní realismus. „Materiálně tělesný princip se v groteskním realismu prezentuje ve svém
všelidovém, svátečním a utopickém aspektu. Kosmické, sociální a tělesné jevy se tu podávají
v nedílné jednotě jako nerozštěpitelný živý celek. A tento celek je veselý, uklidňující,
blaživý.“320
Individualita, typická pro vnímání člověka od období klasicismu dále, je zde vyměněna za
všelidovost. Individuální tělo je vyměněno za tělo groteskní, které je charakterizováno jako
„tělo ve stavu vznikání. Není nikdy hotové a završené: stále se buduje a tvoří a samo buduje a
tvoří jiné tělo; toto tělo stále pohlcuje svět a samo je světem pohlcováno“.321 Proto je kladen
velký důraz na různé výčnělky a otvory, charakteristickým obrazem jsou například otevřená
ústa.
Hlavním prvkem groteskního realismu je snižování. Záměna nahoře (nebe) za dole (země), za
plodnou sféru beroucí, ale i přinášející život, vytváří obrozující veselý princip,
316
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charakteristický pro všechny sféry lidové smíchové kultury. Negace tedy není jen umrtvující,
ale také pozitivní. Zdůrazňování materiálního tělesného dole, neboli směřování dolů, je
vlastní „všem formám lidového svátečního veselí a groteskního realismu (…) je vlastní
pranicím, výpraskům, ranám, neboť svrhují, dekoronizují…“322 A právě tato dekoronizace je
základem znovuzrození, obnovy, která je motivem každé karnevalové slavnosti až do doby,
kdy lidé vytlačili karnevalový smíchový prvek a ztratili schopnost vnímat karnevalové obrazy
jako způsob regenerace společnosti, přírody. Pouze pokud je lid během karnevalu vnímán
jako celek, může být oslavena nesmrtelnost lidu, založená na jeho neustálém obnovování.

7. 3. Italská komicko-realistická poezie a M. M. Bachtin
7. 3. 1. Bachtinovy závěry z pohledu současnosti
Jak jsme ukázali, dualita linie oficiální a neoficiální je v italské literatuře období 13. až 16.
století velmi dobře patrná. Bachtinova koncepce pomáhá pochopení „neoficiálnosti“ a navrací
těmto dílům jejich pravé místo. Bohužel však také vytváří neproniknutelnou zeď mezi
oficiálním a neoficiálním, „nižším“ a „vyšším“. Jak potom vysvětlit, že známe autory, kteří se
věnovali oběma typům tvorby? V italské literatuře nebyli komičtí básníci nikdy doopravdy
„lidoví“. Většinou se jednalo o vzdělané osoby, které, pokud neměli nejvyšší vzdělání,
alespoň byly schopné tvořit v dialogu s oficiální tvorbou. Autoři dobře chápali vysokou poezii
s jejími ideály a jen díky tomu byli schopní, s větším či menším úspěchem, ji také parodovat.
Nejednalo se o ukázku lidového obrozujícího principu, který by se v jejich dílech objevoval,
protože oni sami jsou jeho součástí.
Hlavní proud komicko-realistické poezie v druhé polovině 15. století tvoří básníci, kteří
pobývali na dvoře Lorenza Medicejského a jejich první díla začala vznikat jako parodie lidové
kultury. Byli vzdělaní a byli také schopni vést parodickou diskuzi nejen s antickými
klasickými díly, ale i s lidovými dílky nevalné kvality. Může se u nich tedy projevovat něco
z toho, o čem ve své knize mluví Michail Michajlovič Bachtin? Karneval se v této době stal
přesným opakem toho, co Bachtin popisuje. Lorenzo Medicejský byl hlavním organizátorem
florentského karnevalu, stejně jako ostatních městských slavností, a využíval těchto
pompézních a finančně náročných oslav k propagaci své vlastní osoby a své nepříliš
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demokratické vlády.323 Lidová tradice tedy neboří oficiální uspořádání, naopak je podporuje a
slouží jako nástroj k jejich utužení. Je možné, aby i takto pojatý karneval měl určité prvky
smíchové kultury?
Bachtinova koncepce neplatí v rámci italské komicko-realistické poezie ve dvou případech.324
První je problematika vzájemné spolupráce neoficiální poezie s vládnoucí třídou, jak jsme již
naznačili výše v rámci karnevalu. Mnoho komických básníků pracovalo ve službách nějakého
šlechtice, a přestože byla jejich tvorba komická, často sloužila k propagaci panovníka
(například Lorenzo Medicejský – Luigi Pulci, Lorenzo Medicejský, Lodovico il Moro – B.
Bellincioni, Niccolò da Correggio – A. Cammelli řečený Pistoia aj.). Také karnevalové
zpěvy325 v této době nevznikaly spontánně, přestože obsahovaly mnoho z bachtinovského
„materiálního dole“, ale byly kontrolované, někdy dokonce přímo vytvořené panovníkem.
Poezie tedy nestojí v opozici k vládnoucí třídě a jejím zavedeným pravidlům, ale naopak je
přímo využita k upevnění jejího vlivu. Na konci 15. století sice přetrvával původní pocit
karnevalového bytí mimo společenské a morální normy, ale toto lidové veselí již nemohlo
narušit panující řád, paradoxně ho dokonce i podporovalo. Podle našeho názoru se v tomto
případě tedy snoubí protichůdné vlivy – využití původní lidové tradice, která však již skoro
úplně ztratila význam, který v ní M. M. Bachtin objevil.326
Druhým bodem je pak problematika lidovosti italské komicko-realistické poezie. Přestože
byla odnepaměti velice silná tendence chápat komické prvky jako lidové,327 již první velký
italský literární kritik Benedetto Croce (1866–1952) upozornil, že komická tvorba italského
středověku a renesance není lidová, ale „riflessa“, tedy jakoby zobrazená v zrcadle. Jedná se o
druhou stranu stejné mince, jakoby zrcadlově obrácenou realitu běžných zvyků a kánonů.
Tato myšlenka, kdy je svět chápán v dualitě protichůdných složek „oficiálního“ –
323
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dogmatického světa a toho „neoficiálního“ – antikonformistického, světa otočeného naruby
„mondo alla rovescia“, již ale bachtinovská je.

7. 3. 2. Bachtinův přínos ve zkoumání italské komicko-realistické poezie
Italská komická produkce je plná množství fenoménů, o kterých se Bachtin ve své knize
zmiňuje. Smíchová kultura se svými hyperbolickými hodovními obrazy, karnevalovým
veselým časem a specifickou mluvou využívající množství dialektů a argot, která stojí
v ústraní vedle oficiální „vysoké“ kultury, je v italské komicko-realistické tradici běžná.
Například gastronomické metafory,328 způsob popisu bitvy s použitím hyperbolizovaných
obrazů krve a částí těl za použití kuchyňských výrazů, jsou jedním z nejcharakterističtějších
prvků eposu Morgante, který složil v druhé polovině 15. století Luigi Pulci.329 Jedná se o tzv.
„kuchyňský humor“330, který popsal také E. R. Curtius:
Orlando non lo vede,
sì che nel sangue si storce e gambetta
che pareva un tocchetto di lamprede; (XXVII, 99, 3-5)331
[Roland ho nevidí, / tak se v krvi potácí a zmítá, / že vypadal jako kousky lampredotta ve vlastní šťávě
(typ dršťek, toskánské jídlo)]

Podobně je také jeden z bojovníků „rozpůlen jako meloun“ (XXVII, 44), těla jsou natolik
propíchaná, že vypadají jako struhadlo či pánev na pečení kaštanů (XXVII, 85). Tento prvek
najde v budoucnosti široké využití, ať již u Teofila Folenga či přímo F. Rabelaise.
Proces snižování je charakteristickým prvkem básně C. Angiolieriho „Kdybych byl oheň,
zapálil bych svět“, kterou jsme citovali na začátku této práce. Jedná se o výčet negací, které
básník obrací nejen proti své rodině, ale proti celému světu. Můžeme si jen domýšlet, zda se
jednalo o literární hru s negací běžných postupů, na jaké bylo posluchačstvo zvyklé, a snahou
pouze vytvořit protipól oficiální tvorby opěvování či hledání ideálu, nebo jestli se zde
opravdu ozývá Bachtinova lidová smíchová kultura. Protože básník sám nemůže být označen
za lidového autora, považujeme za pravděpodobné, že se v jeho tvorbě ozývá již
328
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polozapomenutá tradice smíchové kultury, s jejím snižováním a negací. Z hravého jazyka této
básně cítíme hru, nikoli zlý výboj proti všemu a všem. Jedná se o negaci, na jejímž konci je
znovuzrození, což je stejný případ jako Bachtinova těhotná smrt.
Naopak groteskní realismus s důrazem na materiální tělesné dole se v italské literatuře
objevuje jen ojediněle. Obrazy materiálně tělesného dole, typické pro Gargantuu a
Pantagruela, se v Morgantovi objeví pouze na jednom místě.332 V karnevalových zpěvech se
jedná spíše o obscénní narážky, často dokreslované posunky přednášejících. V takové míře,
v jaké jich však využil Rabelais, se v italské komicko-realistické tradici nevyskytují.
Celkově tedy můžeme považovat smíchovou kulturu za prapůvod komicko-realistické poezie.
Její typické projevy, které popsal ve své knize M. M. Bachtin, se objevují jen napůl.
Karnevalový pocit lidu a veselý nespoutaný čas spolu s obrozením světa díky snižování
nalezneme na mnoha místech, na rozdíl od groteskního realismu, obhroublejšího projevu
smíchové kultury, který se v italské komicko-realistické poezii až na výjimky nevyskytuje.
Přesto však, jak Bachtin správně poznamenal, „celá renesanční literatura si žádá specifické
prozkoumání prizmatem karnevalové kultury“333.
Jeho dílo François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance ukazuje, jak přistoupit
k literárním dílům, která se vymykají běžným kánonům. Přestože některá tvrzení, která
v knize předkládá, byla vyvrácena, přínos jeho myšlenek je nepopiratelný. Bachtin otevírá
nejenom prostor pro pochopení literatury dřívějších období (máme na mysli především období
raného středověku, jehož vliv pak můžeme sledovat v literatuře renesanční), ale svým
barvitým popisem nejrůznějších svátků smíchového charakteru, jako je svátek bláznů či
svátek osla, zprostředkovává i relativně málo probádanou oblast dějin, která měla na literární
tvorbu, tu komicko-realistickou především, nemalý vliv.
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Jedná se o epizodu o ďáblíkovi Marguttinovi. Tato burleskní postava se objeví, aby porazila dva obry, a po
rychlém splnění svého úkolu opět mizí. Setkáme se zde, a je to jediný případ, s Bachtinovým „materiálním
dole“. Když se Marguttino snaží zmíněné obry vyprovokovat, ukáže jim holou zadnici a dělá na ně hanlivé
posunky zadnicí i rukama (Morgante, zpěv XXIV).
333
Bachtin, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Op. cit., s. 258.
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8. ZÁVĚR
8. 1.
V průběhu období od konce 13. století do posledního desetiletí století patnáctého máme
možnost sledovat, někdy s větší, jindy s menší intenzitou, vývojovou linii komicko-realistické
poezie. Tento žánr samozřejmě pokračuje dále, komično však nabývá mnoha dalších forem.
Rok 1492 je zlomový nejen z obecného historického hlediska jako datum, které historici
zvolili pro počátek novověku – vzhledem k objevení Ameriky, dovršení reconquisty ve
Španělsku a podobně –, ale má svůj význam i v dějinách komického žánru na italském, či
spíše toskánském území. Se smrtí Lorenza Medicejského, ke které (se značným symbolickým
významem) došlo také v roce 1492, se mění rozdělení sil na italském poloostrově.
S vyhnáním Medicejských z Florencie a příchodem francouzských vojsk se situace
v Toskánsku značně komplikuje a centrum literatury se postupně „stěhuje“ do Říma.
V průběhu 16. století samozřejmě lze nalézt básníky, jejichž dílo obsahuje značné množství
komiky, jejich přístup k tvorbě a zpracovávání starých podnětů se však velmi rychle mění.
Přestože již básníci druhé poloviny 15. století přistupovali k zavedeným topoi volněji, přesto
je možné velmi přesně zmapovat středověké zakotvení jejich textů.334 V textech pozdějších
autorů, jako je Michelangelo Buonarroti či Pietro Aretino, je tato látka zpracovávána již
značně odlišně. S novým prostředím také přicházejí nová témata, jako je například téma
prostitutky, typické pro období od Cinquecenta – téma, které se v předchozí literatuře téměř
nevyskytuje, ale v nové době se stane naopak stěžejním tématem komicko-realistického
proudu.335 Přesto klasická komicko-realistická poezie najde přímé pokračovatele.
Není naším záměrem obšírně poskytnout obraz dalšího vývoje komického proudu, jako spíše
upozornit na některé prvky, které v této tvorbě přetrvávají a na některé autory, kteří jsou
přímými dědici komicko-realistické poezie dřívějších dob.
Autorem, kterého nelze opomenout, je Teofilo Folengo (1491–1544), představitel
makarónského básnictví, který – podobně jako další básníci pozdějších období – zpracoval
komickou látku se značnou volností a Pulciho „fantasmagorickou atmosféru“336 dokázal ještě
více hyperbolizovat. Jeho nejznámější text, makarónský epos Baldus napsaný v jazyce, který
334

Viz např. Orvieto, Paolo. Pulci medievale. Op. cit.
Cf. Orvieto, Paolo; Brestolini, Lucia. Op. cit., s. 235.
336
Spitzer, Leo. Stylistické studie z románských literatur. Op. cit., s. 81.
335
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vznikl spojením humanistické latiny a padovského nářečí, obsahuje velké množství tradičních
komicko-realistických topoi v původní formě. Kromě formální podobnosti zde existuje také
podobnost čistě praktická – Folengo se hrdě hlásí ke své tradici; Baldův válečnický duch se
sklony ke kriminalitě a s oblibou taškářů a světských radovánek v mnohém připomíná
paladiny Karla Velikého, především Rinalda, ale nalezneme zde i nejeden přímý odkaz na
Pulciho Morganta. Nejenže nám Folengo říká, že Baldus Morganta četl (s. 163)337, ale stává
se také členem skupiny taškářů, mezi nimiž vystupuje obr Fracasso – potomek Morganta a
Cingar – potomek Margutta. Text je plný groteskních motivů i situací, které nejlépe ilustruje
konec eposu, kdy hrdinové sestoupí do pekla, kde je velká dýně, ve které pykají za svá
provinění v pozemském životě básníci, astrologové a šiřitelé výmyslů, kterým jsou neustále
trhány zuby, jež stále dorůstají:
Lehoučká dýně, uvnitř dlabata, rolnička téměř,
ve které vesele cinkant suchá semina všude,
právem je hvězdářů dům a básníků, jakož i pěvců,
neboť jak vržený kámen se ihned deorsum vrací
a jako plameny míří vzhůru, ad supremum ignem,
tak lehké pojiž se s lehkým a liché směšuj se s lichým.
Bradýři v počtu tří tisíc, periti, jsou tam pak s nimi,
jejichž úkolem non est tentokrát holire bradas,
nýbrž de dasnis křepce kleštibus trahere zubos,
z příkazu Plutonova quoque na jeho účtum.
Každičký básník, kantor, anebo astrolog lstivý,
bradýřo subiecto tamo časté vydávat ouvej.
Barberus tuze se činí, na pevnam stolicem stojí,
kebulum deliquentorum fortiter koleny svírá.
Nullam nemá on pausam, stále do zubos ryje
ohavnís železibus, kleštibus řezákos trhat,
takže slyšíš ad coelum strašlivý stoupare jekot.
Nekončí věru nikdy krutá opera ista.
Kolik lží během dne ti zlotřilci fabricaverunt,
tolik každičký den musí ztratíre dentes;
zuby pak vytržené chudákům narostou znovu.
(překlad Jiří Pelán)
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Citováno z tohoto vydání: Folengo, Teofilo. Baldus. Torino : UTET, 2006.

134

Celý epos je protkaný groteskními scénami plnými bachtinovského karnevalového veselí.
Folengo používá gastronomické metafory, například na s. 861 jsou protivníci řezáni jako
ricotta, na s. 983 je opět pořádána pekelná hostina. Už pouhý začátek eposu je jakoby
zobrazením smíchové kultury – autor volá na pomoc Múzy (které mají jména vesnických žen)
a před námi se objevuje téměř surrealistický obraz jejich panování v gastronomickém ráji.
Tato „země jídla“ je tvořena řekami polévky, mořem rajčatové omáčky, horami ze sýra,
loďkami z těstovin, v řekách se loví gnocchi, Múzy místo deště na svoji zemi strouhají sýr…
Celý text je vystavěný na principu hyperbol, avšak nechybí ani klasická topoi, která jsme
mohli sledovat v předchozích kapitolách. Hojně zde nacházíme misogynský prvek, chudobu a
peníze, malaloggio (s. 517), aktualizace (např. s. 927), přísloví (např. s. 365) a mnoho dalšího,
objevují se ale také nové motivy jako piráti či čarodejnice, které se v předchozí komickorealistické poezii nevyskytovaly. Jedná se o jeden z nejdůležitějších textů karnevalové tradice,
častý je bachtinovský popis svátků a groteskní realismus. Epos Baldus je vpravdě pravnukem
komicko-realistické tradice, jak tomu jeho autor chtěl. Ostatně ani Pulci by zajisté neměl nic
proti rčení „smáli se jako sto Marguttů“338.
Teofilo Folengo je však rovněž důležitým spojovacím článkem v rámci vývoje komickorealistického proudu. Folengo, který hojně využil a zveličil veškeré motivy, které mu tento
žánr poskytl, pronikl i mimo území Itálie. Jeho dílo zmiňuje François Rabelais339 a díky tomu
lze vysledovat spojení komicko-realistického proudu a Rabelaisovy tvorby, i když pro
případné úvahy o přímém vlivu je třeba volit určitou opatrnost. Toto spojení však také
opravňuje úvahy o možnosti aplikování Bachtinových myšlenek na italský komickorealistický proud v předchozích staletích.
Také v postavě Francesca Berniho (1497–1535) nacházíme přímého pokračovatele komickorealistického proudu. Berni, který se narodil v Toskánsku, odešel do Říma, kde působil ve
službách církevních hodnostářů. I v jeho díle lze vysledovat množství odkazů k tomuto žánru
– ve skladbě La Catrina napodobuje styl Nenci da Barberino. Burleskní a karnevalová tradice
zaznamenává jeden ze svých vrcholů v Berniho sonetech nazývaných „capitoli“, ve kterých se
setkáváme se starými, ale i novými komickými tématy, jako je misogynie – sonet proti
338

Folengo, Teofilo. Baldus, Op. cit., s. 341.
V knize Gargantua a Pantagruel je Folengo zmíněný třikrát, pod jménem Merlin Coccaius. První výskyt je
v Pantagruelově genealogii (Pant. I), zde se vyskytuje nejen Pulciho Morgante, ale také Folengův obr Fracasso;
druhý výskyt je v katalogu knihovny v opatství u Sv. Viktora (jako heslo Merlinus Coccaius, De Patria
Diabolorum; Pant. VII) a v Třetí knize (XI) v souvislosti se hrou v kostky. Více viz Scalamandré, Raffaele.
Rabelais e Folengo. Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1998. V českém překladu jsou výskyty na
následujících místech: Rabelais, François. Gargantua a Pantagruel. Praha : SNKLU, 1962, s. 214, 238, 396.
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manželce, vituperium, jídlo, mor a mnohé další.340 Karnevalová tradice nachází uplatnění
v jeho básních oslavujících prosté předměty denní potřeby, jako součást karnevalového
obrácení hodnot341.342
Přestože v tomto omezeném prostoru není možné vyčerpávajícím způsobem popsat další
vývoj komického žánru, z několika málo příkladů je zřejmé, že komicko-realistická poezie
předchozího období, stejně jako poezie „vyšší“, našla své následovníky. Mnoho literárních
historiků zmiňuje její přímé či nepřímé spojení s tvorbou velkých postav evropské literatury,
jako byli François Rabelais343 či Miguel de Cervantes y Saavedra344. Ze zmínek komickorealistických básní, jejich autorů a pokračovatelů v těchto slavných evropských dílech lze
usuzovat, že dědictví komicko-realistického proudu, jakkoli slabě viditelné, překročilo
hranice Itálie a rezonuje i v dobách mnohem pozdějších.

8. 2.
V disertační práci Svět komicko-realistické poezie jsme sledovali v období čítajícím přibližně
dvě století, od konce 13. do konce 15. století, linii italské poezie, která se zabývá nižšími
tématy, ať již komického (většinou) či realistického (s menším výskytem) zaměření.
V průběhu práce byla analyzována hlavní středověká topoi, jak je popsal Ernst Robert
Curtius, která se s pravidelností opakují a z formálního hlediska udržují i v průběhu této doby
značnou podobnost. Žánr byl na základě zmíněných analýz charakterizován, byly vytyčeny
jeho základní stavební prvky a rovněž byla zmíněna určitá problematičnost jeho hranic a
možných mylných výkladů, ke kterým v minulosti docházelo. Značný prostor byl věnován
smíchové kultuře M. M. Bachtina a možné aplikaci jeho tezí na italskou komicko-realistickou
poezii.
Komično, které se v italské komicko-realistické poezii objevuje ve všech svých formách,
z nichž nejčastěji používaným prvkem je hyperbola a ironie, nejméně pak satira, je kromě
340

Berni, Francesco. Rime. A cura di D. Romei. Milano : Mursia, 1985; Berni, Francesco. Opere. Milano : G.
Daelli, 1864 (ristampa Arnaldo Forni Editore, 1974).
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Například nočník (orinale) nebo mřenka (ghiozzo) a další. Viz Berni, Francesco. Rime. Op. cit.
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také sborníku Teofilo Folengo nel quinto centenario dalla nascita 1491-1991, a cura di G. Bernardi Perini e C.
Marangoni, Firenze : Leo S. Olschki, 1993.
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de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha : SNKLHU, 1955, s. 145; s. 647.
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formálních aspektů svého žánru hlavním spojovacím prvkem, vlastním všem tvůrcům, kteří
svojí tvorbou k tomuto žánru přispěli. Komično zde obsažené je univerzální, karnevalové a
všeobjímající. Smích se alespoň na chvíli stává všudypřítomným elementem v tomto
„fantasmagorickém“ světě, ve kterém se občas musí usmát i Bůh.

Ché Dio non se ne fa se non ghignare

[Že Bůh se nad tím musí pousmát]
(Dante Alighieri, Il Fiore, CLX, 11)
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