Komunikace Karla IV. s italskými učenci

Karlův zájem o humanistické myšlení je vykládán dvěmi základními důvody. Bezprostřední poznání italského veřejného života a jeho problémů na počátku třicátých let. Zájem hlavních představitelů raného humanismu o římskou antiku a obnovu římského impéria. 

Cola di Rienzo
 Syn římského hostinského, klasicky vzdělaný člověk, notář městské komuny v Římě
V Římě strhl na sebe moc obsazením Kapitolu 20. května 1347.

Chtěl se vojenskou silou zmocnit Říma a obnovit římské impérium v duchu antických tradic. Tuto ideu hlásal ve svých manifestech.

Dne 1. srpna 1347 obeslal císaře Ludvíka IV. Bavorského a Karla Lucemburského, jakož ty „kteří se prohlašují za římského císaře a krále již zvoleného do císařské hodnosti“, a další představitele říše, říšské kurfiřty. Mněly se dostavit před jeho tribunál do Říma, aby zde obhájili své údajné nároky na titul římského císaře a krále. Tento plán – zapříčinil ostrá reakce papeže Klimenta VI., takže se musel skrývat. Po svém politickém pádu koncem roku 1347 žil v úkrytech v horách, kde se skrýval před papežskou inkvizicí (pronásledován jako kacíř).
1350 tajně přijel do Prahy na Karlův dvůr. Přemluvit ho k účasti na svém politickém záměru. Když žádal u dvora o možnost předstoupit před krále, představil se jako posel poustevnického proroka Angela.  Karel IV. jej přijal v osobní audienci. V slyšení Karlovi vylíčil plán na obrodu světa ve jménu proroctví o novém příchodu Ježíše Krista na zemi. Napomáhat mu budou andělský papež a zbožný císař. Domníval se o Karlu IV., že je schopen obrody zkažené církve a společnosti. Jeho úvahy směřovaly k obnovení starého římského císařství. Vybídl ho k tažení do Říma a slavné císařské korunovace.
Cola mu také mu důvěrně sdělil, že je Karlovým příbuzným, nevlastním strýcem. Otec Jindřich VII. Lucemburský. Na tuto nehorázně naivní smyšlenku reagoval Karel – všichni lidé navzájem příbuzní, poněvadž jsou potomky Adama a Evy. 
Karla IV. zaujalo: Colova výřečnost a oslnivě vzletná latina; z mocenskopolitického hlediska obsahovaly Colovy vývody střízlivé jádro oděné do jinak mystických myšlenek.
Kliment VI. ho označil  za nebezpečného kacíře, požadoval jeho vydání. Arnošt z Pardubic nucen uvalit na Colu vazbu. V praxi spíše ochranná vazba než žalářování. Nadále možnost písemně vyjadřovat své revoluční myšlenky i zasílat listy králi Karlovi, arcibiskupovi Arnoštovi, papeži Klimentovi VI. i svým přátelům. Karel jej ve svých odpovědích nabádal k realistickému uvažování. Odmítal násilný postup zisku císařské koruny. Snažil se zabránit, aby byl Cola di Rienzo vydán papežskému tribunálu za života Klimenta VI. Zachránil mu tak život. Cola končí násilnou smrtí z rukou vlastních římských stoupenců.







Francesko Petrarka  
Představitel italských humanistů, básník a myslitel
24. února 1351 zaslal Karlu IV. list s manifestem, kde vyzývá římského císaře k mohutnému tažení do Říma k přijetí císařské koruny. Tento manifest byl bez vizionářské představy Coly di Rienco. Silně zapůsobil na Karlovy mocenské ambice. Petrarka uváděl politické argumenty, volil psychologicky působivou terminologii. Karla důsledně oslovoval jako císaře, což bylo v plném souladu s politickou interpretací povahy volby římského krále, který se volbou stával automaticky adeptem římské císařské koruny, nikoli tedy až po schválení volby papežem.  Karel odpověděl na jaře 1351. Stylisticky mu pomáhal vězněný Cola di Rienzo. V Petrarkově listě nebyla jediná přímá zpráva o použití násilí k získání hodnosti, moci a uznání římského císaře. Vytušil (na základě příkladů starořímské statečnosti a  jednání Jindřicha VII. Lucemburského) co má Petrarka konkrétně na mysli. Karel zdvořile odmítl básníkův požadavek, aby obnovil staré římské impérium, a odůvodnil své vyčkávací stanovisko ve věci korunovace v Římě. 1352 obdržel druhou výzvu k tažení do Říma. 
1354 přijal Petrarka Karlovo pozvání do Mantovy, zde spolu diskutovali a polemizovali. Pozval Petrarku do svého korunovačního římského průvodu, ale ten pozvání odmítl, obávaje se o svou pozici na milánském dvoře s ohledem na nepevné svazky svých mecenášů ke Karlovi.
 Po korunovaci římským císařem (5. dubna 1355) se císař, ale nepokusil uskutečnit Petrarkovi plány  na násilné uchopení moci v Itálii a provedení zásadních politických změn ve prospěch absolutisticky  chápaného římského císařství. Petrarka mu to vytkl, přitom nechápal nezvratnou realitu roztříštěné Itálie. Nadále si psali, pozval učence do Prahy (Petrarka v Praze 1356). a nejspíš usiloval  i o to, aby se stal učitelem a vychovatelem Václava IV. Petrarka nabídku nepřijal. 

Marsilius z Padovy
(1275/1280 – 1342/1343), lékař, filozof, profesor a rektor pařížské univerzity
Marsiliuv model vlády byl založený na myšlence suverenity lidu, z jehož vůle má pocházet veškerá světská moc. 
Hl. spis Defensor pacis (obránce míru)  jednoznačnými, nekompromisně formulovanými vývody,  pro K. nepřijatelný, jednostranný, protože nutně vedl k mocenské konfrontaci s institucí papežství. Ale Karel IV. nechoval vůči Marsiliovi žádné osobní nepřátelství. 
Církev jeho názory odsoudila, útočiště nalezl na dvoře císaře Ludvíka IV. Bavorského.
 
Prostřednictvím literárního díla ovlivněn:  Dante Alighieri – básník, myslitel a politik. Dílo –Monarchia. Názory  - císařská moc nezávisí na moci papeže, je odvozena přímo od Boha
- politicko-náboženská obnova společnosti ( vztah císaře k papeži se 
  nemá podobat vztahu měsíčního světla k světlu slunečnímu, ale vztahu   
  milujícího syna k chápajícímu otci    

Myšlenky raných humanistů v politické oblasti nepřekročily meze středověkého nazírání. Idealizovali antické představy o organizaci společnosti. Nezamýšleli narušit systém fungování feudální soustavy. 
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