Benvenuto Cellini, Vlastní životopis – referát do úvodu do novověku (T. Knoz)

Memoáry: 
Základním rysem, kterým se odlišuje memoárová literatura od jiných forem zpracování proběhlých událostí , je skutečnost, že její tvůrci popisují nebo komentují písemnou formou události na základě svých vlastních prožitků, to znamená,  že byli jejich přímými účastníky nebo alespoň svědky. Jejich popis událostí je autentický, představuje jakousi prvotní , nikoliv však vždy bezpodmínečně pravdivou, verzi toho, co se přihodilo. Svědectví o událostech je svými autory vydáváno z rozličných pohnutek. Někteří z autorů pociťují dokonce nutnost, sdělit svým čtenářům, proč se rozhodli napsat své paměti.

Všichni lidé bez rozdílu, kteří vykonali něco znamenitého nebo takového, že to lze za znamenité považovat, měli by pravdomluvně a poctivě vylíčit vlastní život ; ale neměli by takový pěkný úkol začínat dříve, než překročí čtyřicátý rok věku . ... Mužové, kteří vynikli jakousi ctností, měli by se v pamětech, jež zanechají světu, omezit na své činy, které je proslavily. Benvenuto Cellini, Vlastní životopis, rok 1558 ( Cellini, B. : Vlastní životopis. Praha 1960, s. 7)
Bez ohledu na to, z jakých důvodů paměti vznikaly a dokonce bez ohledu na snahy svých tvůrců, se tato líčení vyznačují silným subjektivním rozměrem odpovídajícím osobnosti autora a charakteru kultury, ke které přináležel.
Memoárová litertura vzniká z mnoha pohnutek, jednou z nich je i osobní ješitnost autora , který se snaží prostřednictvím referováním o událostech, kterým přikládá význam zachovat budoucím generacím i zprávu o sobě samém, jako o hlavním hrdinovi děje či o jednom z jeho účastníků a potvrdit si tak pocit důležitosti své vlastní existence. Ale i samotným zaznamenáním jména autora pamětí byť v pouhé roli pouhého pozorovatele událostí a jejich vypravěče může být dosaženo stejného cíle. Tuto pohnutku lze např. rozpoznat v  pamětech Benvenuta Celliniho.
Benvenuto Cellini ( 3.11. 1500 - 13.2.1571)

Devětapadesátiletý sochař Cellini  začal psát svůj Vlastní životopis (1558-1562) po dokončení sochy Persea. Nechal toho záhy, protože pero nebylo nástrojem tohoto praktika zlatnické a sochařské dílny. Dále už svůj Životopis Benvenuta Celliniho jím samým sepsaný, jak zní celý název díla, diktoval mladému pomocníkovi a opatřil vlastnoručními korekturami, jak vidno z rukopisu zachovaného v knihovně Laurenzianě ve Florencii. Další část potom spálil. Byl si vědom, že jeho lidová florentština se nemůže vyrovnat učené literatuře. Vydavatelé naštěstí nevyhověli přání Celliniho (který se sám nazval "špatným diktujícím a ještě horším spisovatelem") po úpravách a nechali rukopis beze změn. Tak se nám zachovalo jedinečné dílo, které dlouho kolovalo pouze v opisech. Rukopis byl vydán tiskem až roku 1728 v Neapoli. Proslulým jej učinil překlad Goethův, vydaný knižně roku 1803. Od té doby patří toto dílo světové literatuře a představuje jedinečný výtvor a památník doby, lidí a umění. První český překlad je z roku 1909 a napsal jej Adolf Gottwald. 
Cellini vyrůstal v převratech a zmatcích, v době, kdy se rozpadala stará republikánská Florencie a ostatní italské státy se otřásaly při střetnutí Francie, Španělska a papežské moci. Itálie sice byla pustošena cizími armádami, ale i přesto byla centrem vzdělanosti a umění. Tvorbu však už nevedl městský stát Florencie, ale Řím. Ve Florencii navíc padla moc rodu Medici, který ji 80 let ovládal.  
Celliniho text je překotný, nelogický, nemá předem promyšlenou formu –  chrlí věty, váže je k sobě, zaplétá je ve složitá souvětí, přes to vše je to dílo subjektivní a upřímné, ukazuje nám kouzlo Celliniho osobnosti. Mísí se v něm naivita, nízkost, pýcha, energie a vášeň. Svým vychloubačstvím působí jako megaloman a díky prchlivosti, které má více než dost podléhá návalům zuřivosti. Trpěl stihomamem, halucinacemi a dá se říct, že rozhodně nebyl žádným světcem ani v otázce sexu. Obvinění ze sodomie se však nedá prokázat. Jeho jednání bylo hnané pudy – italská povaha přímo ze stran jeho díla přetéká. Byl to člověk pověrčivý – pod dobovou renesancí nalézáme primitivní lidovou víru i čarodějství. Krutost člověka, který nelitoval vražd se zde protíná s náboženskou oddaností. 
Takřka mimoděk ve svém díle zachytil obecné rysy doby. V knize se otvírá pohled na Itálii v době velkého rozhodování, kdy se obracela Evropa a zároveň se slohem se měnil i životní obsah. Cellini nedbal o velké konflikty mocností a principů, ale i přesto lze v jeho díle spatřit obecné rysy doby, ale i všednost denního života a smýšlení. Celliniho vzpomínky jsou strhujícím svědectvím o jedinečném osudu umělce a dobrodruha, o době dávno minulé, a přece dodnes živé.

Cellini nezůstal u jediného díla, roku 1568 vydal dílo Traktáty o zlatnictví a sochařství. 

