AENEAS SILVIUS PICCOLOMINI – PIUS II
O DVOU MILENCÍCH

Z lat: DE DUOBUS AMANTIBUS HISTORIA
Poprvé vyšlo tiskem v r 1475
Odeon Praha 1990
Překlad: Štěpánka Brožová
Dále pracováno s knihou S.K. Neumana  Dějiny Ženy  (Otakar II 1999)
Dílo: jedná se o 4 dopisy, v nichž Piccolomini „ nabádá mladé lidi k tomu, aby se nedávali do služeb lásce, v níž je víc pelyňku nežli medu, ale aby zanechali prostopášnosti a začali usilovat o ctnost, protože jedině ta je zdrojem blaženosti.“
V jednom z těchto dopisů Piccolomini vypravuje příběh dvou milenců ze Sieny. On byl Frank jménem EURYLAUS, který doprovázel císaře Zikmunda, po jeho cestě Itálií. Ona byla toskánka jménem LUKRÉCIE, které nebylo ještě 20 let a byla provdána do bohaté rodiny Camillů. Její krása byla neobyčejná: ÚRYVEK STR 21, 22, 24.
Pro srovnání uvádím popis jiné tehdejší krásky opět jménem Lukrécie, dcery krále ÚRYVEK STR 12 			 z tohoto si můžeme vyvodit ideál tehdejší krásy.
Také Eurylaa ovšem „krása i bohatství k lásce přímo předurčovaly“ 
ÚRYVEK STR 25, 26 
A snad mi ještě jednou dovolte zacitovat z knihy a to z dopisu, který Eurylaus poslal Lukrécii ÚRYVEK STR 48, 49
			POZNÁMKA:
Postava hlavního hrdiny je inspirována v českém šlechtici  KAŠPARU ŠLIKOVI, který byl dvořan krále Zikmunda Lucemburského, kterého několikrát doprovázel do Itálie, Sienu navštívili r 1432 – 1433
Piccolomini byl Šlikovým přímým podřízeným, když byl sekretářem dvorské kanceláře Fridricha III ve Vídni, zde literárně nezahálel a mimo jiné napsal i  České dějiny, až později vstoupil do církve, měl četné styky s Husity – Basilej, Jiří z Poděbrad

Zpět k dílu.
Jak  to tedy s milenci dopadlo?
Po nemnoha společných nocích byl Eurylaus nucen odjet ze Sieny a už se nesetkali. Lukrécii „ puklo srdce žalem“ a Eurylaus propadl velkému žalu, až ho nakonec císař oženil „ s dívkou z vévodského rodu“ KRÁSNOU, CTNOSTNOU A MOUDROU.
A tyto tři hodnoty – PŘESNĚ V TOMTO POŘADÍ – vytyčovaly ideální ženu nejenom (zdá se) humanismu.
Renesance vytyčuje ideál nové krásy ( člověk je nástrojem pozemského života ne už nadpozemské duše jak tomu bylo ve středověku), čili dbá se na vyhraněnost všech fyzických znaků, jimiž se žena liší od muže a naopak.
Muž–  Appolon a Herkules 	Žena– Venuše a Juno zároveň == návrat k antickému ideálu kalokagáthiá.

Nyní se pokusím popsat renesanční ženu pomocí několika kultů, které se v tomto období rozvíjejí.
Kult ženských ňader:  neboť, kde zazněla píseň o chvále ženy, tam byla nejdříve a nejhalasněji chválena její ňadra.
Renesance vytvářela jakési KODEXY KRÁSY měly  až 36 bodů.  Muž je živitel, který ženu dobývá, v popředí tedy stojí ženské půvaby. Z německých písní se dovídáme, že: “ krásná žena má mít hlavu z Čech, hrdlo, záda a paže z Brabantu ( Belg., Niz.), švábská prsa, ale obě ňadra z Korutan, ruce z Kolína ( Nad Rýnem), břicho z Francie, nohy od Rýna, zadek ze Švábska nebo Polska, také švábskou řeč a bavorské mravy… ovšem ani v jedné z písní se nehovoří o duševním  půvabu. 
Obecně lze z toho vyvodit, že všechna ženská krása má živou hodnotu jen tehdy, je-li prozářena skutečnou erotikou.
Mužská krása- renesance se spokojila s jedinou, zato silně podporovanou tehdejší pánskou módou a literaturou (viz Boccaccio), ty nechápavější z vás odkazuji na snad nejznámější, karikaturní zobrazení ministra bez portfeje Karla Březiny.

Kult mládí: jako ideální věk u ženy se považovalo 35 – 40 let SKN to krásně vyjádřil slovy“ Zralé matce dávali přednost před teprve rozkvétající dcerou.“ A toto se dále přenáší i do „kultu“ těhotné ženy, kdy těhotenství se rovnalo vrcholu estetické krásy.
Zároveň ovšem v tomto období vznikají i pověsti o omlazovacích studnách či mlýnech, které přemelou bábu na mladici ( Německo 16 stol)
A velmi vzkvétá obchod se „ zaručenými“ prostředky pro omlazování ( koupele, byliny… hojně nabízené mastičkáři, cikány a čarodějnými stařenami)

Kult nahoty: panuje jakási nezaujatost pro nahotu (to platilo i o středověku) ještě v 16 stol chodili lidé spát nazí, a to i ve společné ložnici. Renesanci se ale jedná spíše o ženskou nahotu, kdy manželky a milenky bývaly zobrazovány často zcela nahé, nebo alespoň „skvěle dekoltované“.především při dvorských slavnostech je nahota prezentována zcela veřejně např: Při příjezdu burgundského krále Karla Smělého do Lillu roku 1468, byl před králem prováděn „ Paridův soud“ se třemi nahými krasavicemi, kdy každý divák byl hrál úlohu Parida a bedlivě posuzoval jejich půvaby. Tedy jakási MISS 1468.	 Z tohoto se jasně konstituuje žena, jako drahocenný luxusní předmět, kterým se lze honosit na důkaz vznešenosti nebo společenské úlohy, především pro vladaře a boháče, protože tento druh kultu tělesné krásy nenalezneme například v maloměšťáckém Německu.

LÁSKA A MANŽELSTVÍ V RENESANCI 
Církvi se podařilo prosadit církevní sňatek jako jediný manželství odůvodňující akt (středověk chápal tuto instituci jako právní akt, spojující především dva majetky, dvě rodiny) názorem 15 a 16 století bylo, že stav manželský je stav nejvyšší, staromládenectví pak bylo pokládáno za něco špatného. 
Vzrůstající průmysl potřeboval pracovní síly, a tak manželství o 20 dětech nebyla vzácná ( + nemanželské děti + vysoká dětská úmrtnost)…
Povaha obecného ren. manželství byla čistě patriarchální. Muž byl nejen pán ve svém podniku, ale i domácnosti, pánem ženina těla i statků a žena musela poslouchat jeho rady, řídit se jeho vůlí a být vůči němu POKORNÁ a manžela „ dobrým slovem“ obrátit k dobrému, „byla –li paličatá, tu se měl  muž vzdát své přívětivosti a vzít pořádný obušek, aby jí přeměřil záda“ a toto bylo ustanoveno i zákonem, bila –li však žena muže, byli potrestáni oba dva, nejčastěji posměšným úkolem,ale i vězením. Přesto žena pokládala manželství za nejvyšší cíl života a proto se snažila dostat pod čepec. Manželství bylo pro ženu jediným zaopatřovacím ústavem (neexistovalo příliš ženských povolání).
Jeden z vynálezů této doby je i PÁS   CUDNOSTI, říká se jim také benátské mříže nebo bergamské zámky, to podle místa, kde byly ponejvíce vyráběny… ovšem doba, která si vymyslela pás cudnosti, také hned pomyslela na druhý klíček k němu. A obchodník, který za drahé peníze mužům prodával pás cudnosti, prodával stejně draho jejich ženám i druhý klíč. A neměla –li ho však  žena, brzy si ho dokázal opatřit její milenec.

A zdůrazněním této dichotonomie doby, kdy člověk znovu objevil své tělo a smysly, ale stále rigoróznější církev jej ,přes různé morální apely, nutila jej  svazovat stále pevněji . A naopak pod pokličkou nejpočestnější morality to vřelo, a vybízelo k poznání a okušení všeho toho zákázaného.


