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Valeria De Tommaso

Lucrezia Borgia

O

Borgiovcoch sa veľa hovorilo už v časoch, keď boli
všetci z nich nažive. O spôsobe, akým využívali bo
hatstvo a privilégiá, ku ktorým mali prístup vďaka
vysokým funkciám vo Vatikáne, sa čoskoro dozvedeli na ta
lianskych dvoroch, aj vo Francúzsku, Rakúsku a v Anglicku.
Na jednej strane oslavy, bály, bohatstvo, výsady a prísľuby,
na strane druhej milenci a milenky, deti a sobáše. A k tomu
ešte nenávisť, rozsudky smrti, exkomunikácie a vojny. Pria
telia i nepriatelia Borgiovcov skrátka mali o čom rozprávať!
O pápežovi Borgiovi a jeho deťoch sa rozprávalo natoľko, že
už ich súčasníci len s námahou rozlišovali skutočnosť od pred
stáv, realitu od fantázie. Aj v dnešných časoch sa ľudia stále radi
pozastavujú nad najvzrušujúcejšími stránkami ich životov.
Príbeh, ktorý predstavujeme, je o Lucrezii, najmilovanejšej
dcére Alexandra VI. Jej život sa odohráva skôr v úlohe „pápežo
vej dcéry“ ako ženy, manželky, matky či milenky.
Pretože vyrozprávané udalosti sa odohrávajú v období
renesancie, kľúčovej kapitole talianskych dejín, stretneme sa
tu s umením, poéziou a všeobecne kultúrou tých čias. Treba
podotknúť, že je to epocha Leonarda, Michelangela a Raffae
la a že aj dnes sa môžete vydať po stopách Borgiovcov vo
vatikánskych sálach, ktoré nesú ich meno.
Fakty, mená, miesta a dátumy vychádzajú z podrobného
historického výskumu, ktorý uskutočnila spisovateľka Maria
Bellonci, na základe ktorého vytvorila biografiu nesúcu ná
zov Lucrezia Borgia.
Buona lettura e buon divertimento!
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I BORGIA
Rodrigo Borgia (1431 – 1503), il padre di Lucre
zia. Diventa papa con il nome di Alessandro VI.

Lucrezia (1480 – 1519) è l’unica figlia che
Rodrigo ha da Vannozza Cattanei. È la figlia
più amata.

Cesare (1475 – 1507) prima è cardinale, poi è
duca di Romagna. È un uomo ambizioso.

Juan (1476 – 1497) è il capo delle guardie
della Chiesa. Viene ucciso probabilmente

per ordine di Cesare.
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E I MARITI DI LUCREZIA

Giovanni Sforza, duca di Urbino, è il primo
marito di Lucrezia. Il matrimonio finisce con
un divorzio.

Alfonso d’Aragona è il secondo marito di
Lucrezia. Viene ucciso probabilmente per
ordine di Cesare e di papa Alessandro VI.

Alfonso d’Este, duca di Ferrara, è il terzo ma
rito di Lucrezia. Per il suo palazzo passano im
portanti artigiani, pittori, poeti e studiosi del
Rinascimento.
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BORGIOVCI
Rodrigo Borgia (1431 – 1503), Lucreziin otec.
Stane sa pápežom pod menom Alexander VI.

Lucrezia (1480 – 1519) je jedinou dcérou,
ktorú má Rodrigo s Vannozzou Cattanei.
Je jeho najmilovanejším dieťaťom.

César (1475 – 1507) najprv je kardinálom a po
tom vojvodom z Romagne. Je to ambiciózny
muž.

Juan (1476 – 1497) je veliteľom cirkevného
vojska. Zavraždili ho pravdepodobne na Cé
sarov príkaz.
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