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Wstęp 

 

1. Cel, zakres badań i motywy podjęcia tematu 

 

Florencja w okresie średniowiecza i renesansu była jednym z najważniejszych 

ośrodków gospodarczych i kulturowych Europy, którego dzieje fascynują od wieków 

badaczy. Ze względu na wysoki poziom życia materialnego mieszczaństwa, mecenat 

bogatych rodów (zwłaszcza Medicich) nad literatami i artystami, przedsiębiorczość 

kupców oraz rzemieślników, a także troskę o edukację młodzieży z kręgów 

szlacheckich elit we Florencji rozwijały się niezwykle prężnie malarstwo, rzeźba, 

zdobnictwo, architektura, filozofia, literatura, historiografia, banki, handel oraz 

dyplomacja. Zainteresowanie Florencją nie przemija. Jej burzliwe dzieje są inspiracją 

dla współczesnych dzieł filmowych czy powieści sensacyjnych, a miliony turystów 

odwiedza co roku stolicę Toskanii, by choć przez krótki czas poznać atmosferę miasta, 

w którym narodził się europejski renesans.  

Tematem niniejszej pracy będzie ukazanie dziejów, ustroju politycznego, 

przestrzeni miejskiej, społeczeństwa, roli cechów oraz dynastii Medicich   

w piętnastowiecznej Florencji jak również próby odpowiedzi na pytanie czy rozwój 

rzemiosła, lokalnego i dalekosiężnego handlu, opieki zdrowotnej, edukacji, a nade 

wszystko humanizmu wpływały na codzienne życie ówczesnych mieszkańców.   

Z   punktu widzenia kulturoznawstwa należy zastanowić się dlaczego właśnie Florencja 

stała się mekką artystów i uczonych w wiekach XIV i XV oraz w jaki sposób kulturowe 

bogactwo miasta kształtowało obywateli. Szukając odpowiedzi na to pytanie należy 

sięgnąć do takich dziedzin wiedzy jak historia sztuki, filozofia, filologia, 

religioznawstwo, prawo, pedagogika i socjologia. 

Podejmowane rozważania nasuwają również pytanie o sposoby spędzania przez 

florentyńczyków czasu wolnego od pracy. Potrzeba odpoczynku oraz udziału w różnego 

rodzaju rozrywkach stanowiła ważny element codzienności mieszkańców trudniących 

się przede wszystkim handlem, rzemiosłem czy bankierstwem. Istotnym zagadnieniem 

rozważanym w dysertacji będzie rola Kościoła oraz wiary we Florencji. Konieczność 

poruszenia tej problematyki wiąże się z pytaniem o przebieg najważniejszych świąt 

religijnych w mieście zarówno tych o charakterze prywatnym jak i publicznym. 
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Interesującymi kwestiami w kontekście omawianej pobożności florentyńczyków będą 

ich pielgrzymki do najważniejszych miejsc kultu w Europie i poza jej granicami oraz 

teatr religijny, który w stolicy Toskanii osiągnął najwyższy poziom artystyczny.  

Moje pierwsze spotkanie z Florencją miało miejsce podczas wyjazdu do Włoch 

w kwietniu 1999 r. Spośród wielu odwiedzonych przeze mnie wówczas miast wśród 

których należy wymienić Rawennę, Rimini, Wenecję, Padwę, Rzym, Watykan, Loreto, 

Orvieto czy Monte Cassino to właśnie Florencja urzekła mnie najbardziej. W mojej 

pamięci najwyraźniej zapisał się monumentalny Palazzo della Signoria oraz stojąca 

przed nim fontanna Neptuna, kopia słynnego Dawida Michała Anioła oraz Herkules   

i Kakus dłuta Baccio Bandinelli. Odniosłam wówczas wrażenie, że znajduję się   

w ogromnej przestrzeni muzealnej na otwartym powietrzu, gdyż wszystkie otaczające 

mnie budowle i rzeźby były niezwykle piękne i majestatyczne.  

Pomimo zaledwie kilku godzin spędzonych wówczas we Florencji nie miałam 

wątpliwości – jest to miasto szczególne, które w pewnym sensie jest odmienne od wielu 

innych, skądinąd także interesujących i pięknych, jakie odwiedziłam wtedy we 

Włoszech. W późniejszym czasie kilkakrotnie wracałam do Florencji. Za szczególny 

moment fascynacji tym niezwykłym miastem uznaję tymczasową wystawę 

zatytułowaną Virtù d'amore - Pittura nuziale nel Quattrocento fiorentino jaką 

zobaczyłam 2010 r. podczas wizyty w Galleria dell’Accademia. Przedstawione na niej 

rekwizyty związane były z florenckimi rytuałami ślubnymi oraz uroczystościami z XV 

wieku. W kilku salach jednego z najsłynniejszych muzeów świata zgromadzono m.in. 

wiele obrazów nieznanych mi wówczas florenckich malarzy oraz tzw. cassone 

(drewniane skrzynie, używane przez ówczesnych Włochów do przechowywania 

odzieży). Tematyka obrazów zafascynowała mnie ponieważ renesansowi artyści 

przedstawili baśniowe wozy, na których znajdowały się mitologiczne bądź znane   

z włoskiej literatury postacie. Nietrudno było rozpoznać wytwornie ubranych 

florenckich mieszczan, których malarze uwiecznili wokół tajemniczych pojazdów. 

Pytanie, które wówczas sobie zadałam brzmiało: czy niezwykłe wizerunki, które 

oglądam były wytworami wyobraźni artystów zainspirowanych chociażby kulturą 

antyku czy też powstały w wyniku uczestnictwa w uroczystościach, podczas których 

dane im było podziwiać specjalnie skonstruowane fantazyjne pojazdy z zaprzęgniętymi 

wołami lub białymi końmi. Jednocześnie dość tajemniczo brzmiały podpisy pod tymi 

dziełami: np. Trionfo d’Amore czy Trionfo della Morte. Innym obiektem, który zwrócił 
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moją uwagę była tzw. Cassone Adimari – malowidła na skrzyni ukazywały scenę 

zaślubin na tle baptysterium św. Jana Chrzciciela. Piętnastowieczny artysta przedstawił 

na niej tańczących florenckich mieszczan, muzyków oraz gapiów.  

Wędrując po ulicach Florencji zadawałam sobie wiele pytań dotyczących 

przeszłości placów, kościołów czy pałaców oraz ludzi zamieszkujących miasto. Na 

każdym kto pojawi się po raz pierwszy we Florencji wielkie wrażenie wywiera Piazza 

del Duomo z katedrą i kampanilą. Miejsce to stanowiło od zawsze religijne centrum 

Florencji, będące równocześnie przestrzenią spotkań oraz uroczystości publicznych jak   

i prywatnych. To do najstarszego budynku w mieście jakim jest baptysterium 

przynoszono do chrztu nowonarodzone dzieci. Spoglądając na majestatyczne budynki 

sakralne stawiałam sobie pytania o znaczenie religijności w życiu ówczesnych ludzi 

oraz sposoby obchodzenia przez nich świąt związanych z kalendarzem liturgicznym czy 

też patronem miasta. Przechodząc via dei Calzaiuoli do Piazza della Signoria mijałam 

kościół Orsanmichele. Ten ciekawy budynek ozdobiony jest z zewnątrz niszami,   

w których umieszczono rzeźby świętych. Zastanawiająca wydała się lokalizacja 

kościoła (pomiędzy najważniejszymi placami Florencji) oraz informacja, że opiekę nad 

świątynią sprawowali przedstawiciele lokalnych cechów. W tym miejscu należało zadać 

sobie pytanie jaką pozycję w miejskiej społeczności mieli rzemieślnicy? 

Zainteresowanie wzbudził we mnie zaprojektowany przez Filippa Brunelleschiego 

Ospedale degli Innocenti, czyli przytułek dla porzuconych dzieci. Ufundowanie tego 

typu miejsca świadczyło o istnieniu problemu podrzutków oraz o chęci niesienia im 

pomocy. Spoglądając na płaskorzeźby niemowląt w medalionach nad arkadami budowli 

towarzyszyła mi refleksja nad życiem florenckich rodzin w czasach kiedy wznoszono 

Szpital Niewiniątek. Jak postrzegane w patriarchalnych społeczeństwie były kobiety?   

Z jakich powodów decydowały się one na porzucanie bezbronnych niemowląt? 

Podróżując po miastach Italii starałam się poszukiwać różnego rodzaju 

wpływów florentyńczyków na kulturę innych miast. Tak też było w Mediolanie, gdzie 

zwiedzając zamek rodu Sforzów natknęłam się w jednej z sal wystawowych na 

ciekawie zdobiony, marmurowy portal. Po przeczytaniu tabliczki informacyjnej okazało 

się, że został on wykonany w latach 60. XV wieku przez dwóch znamienitych 

florenckich rzeźbiarzy i architektów Michelozza Michelozzi oraz Antonia di Pietro 

Averlino znanego jako Filarete. Portal stanowił wejście do filii banku Medicich   

w Mediolanie. Zamek Sforzów, choć zrekonstruowany na przełomie XIX i XX wieku, 
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oddawał znakomicie atmosferę panującą w czasach książąt słynących z zamiłowania do 

wojen i podbojów ale jednocześnie mecenasów sztuki, o czym świadczył fresk 

dotyczący mitu o synu Heliosa - Faetonie zdobiący jedną z sal wykonany w piętnastym 

stuleciu przez nieznanego lombardzkiego malarza. Nieodłącznym elementem życia na 

książęcym dworze były rozrywki, o czym przypomniało zwiedzającym dość duże 

pomieszczenie nazwane sala della balla przeznaczone do gry w piłkę. Swoim 

misternym wykonaniem zachwycały też figury do gry w szachy wykonane między XII  

 a XV wiekiem. W związku z tym, że Medici posiadali w Mediolanie filię swojego 

banku, ich zaufanym agentem został Pigello Portinari. W latach 1462-1468 zlecił on 

wybudowanie rodowej kaplicy w Basilica di Sant'Eustorgio. Na jednym ze 

znajdujących się tam obrazów oglądamy sylwetkę fundatora klęczącą przed św. 

Piotrem.  

  W Kunsthistoriches Museum w Wiedniu moją uwagę zwróciło marmurowe   

i częściowo pokryte woskiem popiersie młodej kobiety. Około 1490 r. wykonał je 

mediolański artysta Francesco Laurano. Zamyślone spojrzenie, delikatne rysy twarzy, 

smukła szyja oraz czepek okalający włosy wpisują się w ideał kobiecego piękna 

propagowanego przez renesansowych artystów. W wizerunku dziewczyny dłuta 

Laurano historycy sztuki doszukują się podobizny do Laury -  muzy Francesco Petrarki, 

której dedykował swoje sonety. O twórczości włoskiego poety przypominał 

wystawiony w tej samej sali XVI-wieczny francuski arras. Ukazana na nim procesja 

towarzyszy uskrzydlonej bogini miłości. Na ścianach pomieszczenia zobaczyć można 

również malowidła Andrea del Verocchio oraz dzieła Donatella i Desiderio da 

Settignano. Ciekawym obiektem są reliefy: księcia Urbino Federigo da Montefeltro   

z 1460 r. oraz władcy Węgier Macieja Korwina z 1485 r. Ten drugi wykonany został we 

Florencji na zamówienie Lorenza de’Medici jako podarunek dla króla Węgier. 

Znamienne jest ukazanie Korwina z laurowym wieńcem na głowie, co nawiązywało do 

popularnego w renesansie przedstawiania władców na wzór wizerunków rzymskich 

imperatorów.  

Również w muzeach (szczególnie poświęconych sztuce bizantyjskiej) Aten 

natknęłam się na pewne wątki związane z relacjami pomiędzy Italią, a Cesarstwem 

Bizantyjskim. To m.in. pisma antycznych pisarzy czy filozofów, które ukazały się we 

Włoszech w XV w. drukowane były m.in. przez oficynę Alda Manuzia. Na fresku 

ukazującym wizerunek tzw. katalońskiej madonny  z nieistniejącego już kościoła św. 
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Eliasza na ateńskiej agorze znajdują się herby florentyńczyka Francesca Acciaiuoli, 

księcia Aten z lat 1441-1460 oraz genueńskiego mieszczanina Lorenza Spinoli.  

Wspomniane podróże zainspirowały mnie do zgłębiania wiedzy o Florencji,   

a szczególnie do poznawania codzienności jej mieszkańców czego rezultatem jest 

niniejsza praca. Uwzględniłam w niej wszystkie aspekty kultury co wymagało 

zapoznania się z pracami z zakresu archeologii, historii architektury, malarstwa, rzeźby, 

muzyki, teatru, filologii, filozofii czy literaturoznawstwa.    

Jednocześnie warto nadmienić, że badania historyczne nad życiem codziennym 

ludności okresu średniowiecza oraz późnego średniowiecza zyskały od końca lat 20. 

XX wieku dużą popularność w ośrodkach naukowych krajów takich jak Niemcy, 

Francja, Hiszpania, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Początki ujmowania 

historii w sposób integralny, a więc poprzez czerpanie z osiągnięć nauk takich jak np. 

antropologia kulturowa, ekonomia, geografia, historia sztuki, socjologia wywodzą się 

od francuskich badaczy skupionych wokół czasopisma Annales d’histoire économique 

et sociale.  

Wybór okresu dziejowego, którego dotyczy niniejsza praca podyktowany był 

stanem wiedzy historiograficznej oraz dostępnymi wydawnictwami źródłowymi, 

których autorzy poruszali kwestie związane z codziennym życiem mieszkańców 

Florencji. Jednym z argumentów przemawiających za wyborem XV wieku jako 

odpowiedniego do podjęcia rozważań nad zagadnieniami związanymi z gospodarką, 

religijnością, organizacją życia społecznego, sztuką czy obyczajowością był fakt 

rozpowszechnionego wówczas od przeszło 100 lat prądu humanistycznego, którego 

kolebką była Florencja. W myśl wspomnianego nurtu rosło zainteresowanie sprawami 

człowieka takimi jak rozwój intelektualny oraz fizyczny, życie w społeczeństwie, 

poznawanie świata, stosunek wobec wiary i ojczyzny czy potrzeba odpoczynku   

i zabawy.  

Za podstawowy cel dysertacji wybrałam przedstawienie różnych aspektów 

codzienności florentyńczyków zarówno tych, które możemy uznać za pozytywne jak  

 i negatywne. Czytelnik pozna rzeczywistość w jakiej żyli mieszkańcy jednego  

 z najpiękniejszych miast późnośredniowiecznej Europy. We Florencji rozwijały się 

m.in. dzięki mecenasom wywodzącym się zamożnych rodów (np. Medicim) w XV 

wieku różne dziedziny sztuki, a pod wpływem nowego prądu umysłowego czyli 

humanizmu zmieniała się mentalność ludzi. Ważne jest postawienie pytania w jaki 



8 

 

sposób wpływały one na mieszkańców Florencji. Dlaczego tak dbali o wizerunek 

swojego miasta i co sprawiało, że przyciągało ono ludzi z całej Europy? Nie można 

zapominać o codziennych zajęciach mieszkańców trudniących się głównie rzemiosłem, 

handlem czy bankierstwem – w jaki sposób przyczyniali się oni do rozwoju kultury? 

Obok zagadnień związanych z pracą istotne są kwestie zabaw i uroczystości. 

Przekonamy się, że miały one wielkie znaczenie dla poczucia wspólnoty oraz 

patriotyzmu, a w ich przygotowanie zaangażowani byli ludzie reprezentujący różne 

dziedziny sztuki. W rozważaniach pojawi się również zagadnienie życia codziennego 

kobiet we Florencji. Zastanowimy się w jaki sposób postrzegało je społeczeństwo oraz 

jak przedstawiane były w dziełach sztuki i literatury. Istotną kwestią w poniższej 

dysertacji jest zagadnienie edukacji – czego i od kogo uczyli się młodzi mieszkańcy 

Florencji? Rozważania obejmą też zagadnienie wiary i roli Kościoła ponieważ były one 

czynnikami, które wpływały na rozwój kultury.   

Mówiąc o życiu we Florencji należy również uwzględnić lęki i problemy   

z jakimi zmagali się jego mieszkańcy, gdyż towarzyszyły one ich codzienności. 

Zagadnienia te są ważnym element w konstruowaniu całościowego obrazu Florencji. 

Wśród poruszanych przeze mnie kwestii znajdą się problemy społeczne takie jak m.in. 

rywalizacje pomiędzy rodami o władzę w mieście, epidemie, zwalczanie przestępczości, 

porzucanie niemowląt oraz katastrofy naturalne. Zrozumiemy wówczas, że pomimo 

postępów jakie poczynili mieszkańcy w dziedzinach takich jak architektura, malarstwo, 

rzeźba, filozofia, literatura czy prawo ich życie narażone było na wiele trudności 

wynikających ze specyfiki czasów w jakich żyli.  

 

2. Metody badawcze i przegląd wykorzystanej literatury 

 

 Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy jest synteza 

mająca na celu zgromadzenie wiadomości z różnych publikacji oraz dostępnych 

materiałów źródłowych. Ze względu na tematykę dysertacji wpisującą się w dziedzinę 

kulturoznawstwa konieczne było sięgnięcie do prac z różnych dziedzin nauk co 

pozwoliło na uzyskanie szerszego spektrum omawianych zagadnień.   

Obok syntezy niejednokrotnie przydatna okazała się analiza filologiczna tekstów 

źródłowych – kronik, wspomnień, poematów lub sonetów ukazująca z jednej strony 
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rozwój języka toskańskiego bez rezygnacji z klasycznej łaciny. Dzięki zastosowaniu 

metody analizy możliwe było zapoznanie się z opisami wyglądu miasta, przebiegu 

uroczystości lub relacji z podróży oraz pielgrzymek. Interpretacja wspomnianych 

rodzajów źródeł historycznych była przydatna także w przybliżeniu poglądów 

florenckich myślicieli na tematy związane ze sztuką, rodziną czy wychowaniem. 

Niejedokrotnie analiza tekstów pochodzących z interesującej nas epoki pomagała   

w zapoznaniu się z wyglądem lub osobowościami ludzi żyjących wówczas we 

Florencji. 

Metoda analizy przydatna była również przy omawianiu dzieł sztuki. Artyści 

epoki Trecenta czy Quattrocenta wielokrotnie przedstawiali na swoich obrazach 

elementy nawiązujące do codzienności mieszkańców – widoki miasta, wnętrza 

pomieszczeń mieszkalnych, stroje, biżuterię czy uroczystości. W niektórych 

przypadkach konieczne było korzystanie z osiągnięć geografów jak podczas omówienia 

położenia Florencji lub tras podróży.  

Kolejną z metod wykorzystanych w niniejszej pracy była statystyka. Jej 

zastosowanie umożliwiło omówienie struktury mieszkańców Florencji pod względem 

liczby, płci i wieku (również tego w momencie zawierania małżeństwa) czy 

wykonywanych zawodów. Konieczność posługiwania się tą metodą znajduje 

uzasadnienie nie tylko ze względu na lepsze poznanie jakie było ówczesne 

społeczeństwo, ale pomaga odpowiedzieć na pytanie jakie grupy wiekowe najbardziej 

angażowały się w rozwój kultury Florencji. 

 Ostatnia z zastosowanych metod - porównawcza użyteczna była przy pokazaniu 

odmienności interesującego nas miasta na tle innych pod względem chociażby systemu 

władzy, tradycji, sposobów świętowania lub podejścia do edukacji.  

Niniejszą pracę oparłam na wydawnictwach źródłowych, których pełne 

zestawienie ze wszystkimi danymi bibliograficznymi umieściłam na końcu pracy.  

Wśród autorów biografii, diariuszy czy kronik znaleźli się m.in. Dino Compagni, Paolo 

da Certaldo, Giovanni Villani, Goro Dati, Luca Landucci, Agostino Lapini, Giovanni di 

Paolo Morelli, Francesco Guicciardini, Vespasiano da Bisticci, Buonaccorso Pitti, 

Giorgio Vasari czy Niccolò Machiavelli. Pozycjami wzbogacającymi treść niniejszej 

pracy są dzieła literackie powstałe we Włoszech pomiędzy XIV, a XVI wiekiem. To 

przede wszystkim utwory Francesco Petrarki, Dekameron Giovanniego Boccaccia czy 

Boska komedia Dante Alighierego.  



10 

 

Polska literatura historyczna poświęcona problematyce życia codziennego we 

Florencji okresu Quattrocenta jest dość skąpa. Do nielicznych prac, które poruszają 

pewne aspekty tego zagadnienia zaliczyć trzeba badania i publikacje Haliny 

Manikowskiej, Andrzeja Wyrobisza, Adama Ostrowskiego, Włodzimierza Olszańca, 

Waldemara Rolbieckiego oraz Józefa Andrzeja Gierowskiego.  

Na uwagę zasługuje Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo  

w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993. Ta obszerna rozprawa omawia 

głównie zagadnienia tamtejszej organizacji społecznej, sądowo-policyjnej, wykroczenia 

wobec prawa, więziennictwa, kary jakie stosowano wobec przestępców w wieku XIV, 

zagadnienia powrotu do społeczeństwa po opuszczeniu miejsca skazania, a także dotyka 

spraw codzienności mieszkańców. Życie obywateli Florencji było również 

przedstawione w niektórych artykułach Manikowskiej, wśród których wymienić należy 

Sodoma i Gomora w XIV – wiecznej Florencji [w:] Teksty o kulturze średniowiecza 

ofiarowane Bronisławowi Geremkowi pod redakcją W. Brojera, Warszawa 2003 oraz 

Gra o pieniądze w późnośredniowiecznej Florencji [w:] Nummus et historia: pieniądz 

Europy średniowiecznej (red.) S.K. Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 1985.  

W 1968 r. ukazało się ponadto popularno-naukowe opracowanie Joanny 

Olkiewicz Z dziejów Florencji. Cenną polskojęzyczną pozycją wzbogacającą 

wiadomości o nauczaniu we Florencji w kontekście rozwoju prądu humanistycznego 

jest publikacja Waldemara Rolbieckiego Akademie włoskie w latach 1454-1667. 

Początek towarzystw naukowych jako typu instytucji, Wrocław 1977. Należy podkreślić, 

iż w ostatnich latach ukazywały się artykuły polskich autorów poświęcone wybranym 

zagadnieniom związanym z problematyką życia codziennego mieszkańców Florencji, 

do których można zaliczyć prace A. Lissowskiej, Vanitosa, disonesta, piacevole-

małżeństwo, kobieta i jej postrzeganie w późnośredniowiecznej Florencji ,,Acta 

Universitatis Wratislaviensis” No. 2966, Wrocław 2006, M. Olczyka, Florencka 

Konfraternia Miłosierdzia. Wokół początków jednej z najstarszych w świecie instytucji 

charytatywnych [w:] Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario 

dedicata (red.) D. Bryl, F. Lenort, Poznań 2012 czy T. Zarębskiej Narodziny placu 

przed rezydencją w renesansowej Florencji [w:] Artyści włoscy w Polsce. XV-XVIII 

wiek (red.) R. Sulewska, Warszawa 2004. Ważnym głosem w dyskusji nad florencką 

szkołą filozoficzną jest rozprawa Czy istniała Akademia Platońska we Florencji? 

,,Odrodzenie i Reformacja w Polsce” LII, 2008 autorstwa Włodzimierza Olszańca.  
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Przy opracowywaniu niniejszego studium sięgnięto do prac zagranicznych 

autorów, które zostały przetłumaczone na język polski. Podstawową publikacją 

stanowiącą niezmiennie od XIX wieku kompendium wiedzy o renesansowej Italii jest 

dzieło Jacoba Burckhardta Kultura odrodzenia we Włoszech. W podobną tematykę 

wpisuje się praca Petera Burke Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, 

Warszawa 1991. O życiu florentyńczyków na tle wydarzeń politycznych pisali Jean-

Marie Lucas Dubreton Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, Warszawa 

1961 oraz Barbara Beuys w książce Florencja. Świat miasta-miasto świata, Warszawa 

1995. Wiele informacji o rodzie Medicich i florenckiej kulturze w XV wieku 

dostarczyła praca Ivana Cloulasa Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1990.   

W interesujący sposób o sprawach gospodarki i kultury Italii okresu Quattrocenta pisał 

Ruggiero Romano w książce Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 

1978.  

Pisząc niniejszą pracę oparłam się głównie na licznych publikacjach badaczy  

 z kręgu włoskiego, francuskiego, anglosaskiego oraz niemieckiego. Najlepszą bodaj 

pracą poświęconą historii Florencji jest opracowanie z przełomu XIX i XX wieku 

niemieckiego historyka R. Davidsohna. Badaniom nad dziejami miasta zajęli się także 

P. Bargellini, G. A. Brucker, G. Capponi, F. Cardini, J. M. Najemy, A. Panella czy E. 

Repetti. Omawiając kwestie związane z rodem Medyceuszy sięgnęłam do prac autorów 

takich jak C. Hibbert, T. Parks, A. Tenenti, D. Kent czy P. Strathern. Dla przybliżenia 

roli  i znaczenie cechów najbardziej przydatnymi publikacjami okazały się książki 

autorstwa L. Artusiego czy G. Renard’a. Opisując kwestie społeczności Florencji 

pomocną pracą była dla mnie książka D. Herlihy oraz C. Klapisch-Zuber, Tuscans and 

their Families. A Study of the Florentine Catasto of 1427 (Yale 1985) jak również inne 

artykuły tych autorów. Opracowując tematykę rozwoju przestrzennego Florencji 

skorzystałam z publikacji m.in C. Bucci, A. Chastela, A. Ligockiego, R. Nesti czy pracy 

zbiorowej Renesans w sztuce włoskiej pod redakcją R. Toman. Przy opisywaniu prądu 

humanistycznego sięgnęłam do prac J. Burckhardta, J. Delumeau, P.O Kristellera,   

R. Weissa czy historii Florencji opracowanych przez R. Davidsohna czy   

G. Capponiego. Przy przedstawieniu problematyki handlu i rzemiosła skorzystałam z 

prac G. Luzzattiego, G. Simonciniego, J.M. Lucas-Dubreton, M. Małowista, R.A. 

Goldthwaite’a, F. Cognasso czy J.L. Abu-Lughod. Kwestie średniowiecznych banków 

znakomicie poruszają prace autorstwa R. de Roover’a , N. Fergusona czy A. Saporiego. 
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Zagadnienia edukacji w Italii zostały opracowane przez P.F. Grendler’a, L. Haas’a,    

J. Larner’a, czy W.H. Woodwarda. Przy opisywaniu spraw kobiet najbardziej 

pomocnymi okazały się publikacje C. Klapisch-Zuber oraz artykuły zebrane w pracy 

zbiorowej Renaissance Florence. A Social History pod redakcją R. J. Crum’a i J.T. 

Paolettiego. Problemy niewolnictwa i prostytucji zostały opisane przez C. Verlinden’a 

oraz R. Trexler’a. Z kolei kwestie zdrowotne ujęli w swych pracach A.G. Carmichael, 

L. Sandri czy P. Gavitt. Sprawy systemu więziennictwa opracowała świetnie L. Ikins 

Stern. Kwestie rozrywek w renesansowej Florencji poznałam dzięki pracom  

 P. Ventrone, L. Zdekauera, N. Carew-Reid, W. Brzustowicza, N. Newbigin,   

L. Artusiego, S. Gabbrielliego, A.D. D’Ancony, C. Molinariego, S. Stallini,   

C. Cassiniego czy R.C. Trexler’a. 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Pierwsza część pracy poświęcona 

będzie dziejom Florencji w wiekach XIV i XV, ustrojowi administracyjnemu, rodowi 

Medicich, cechom, przestrzeni miejskiej, społeczeństwu miasta oraz prądowi 

humanistycznemu. Przedstawione w tym rozdziale kwestie mają na celu 

scharakteryzowanie specyfiki Florencji. Zastanowię się jaką rolę pełnili w nim Medici  

i w jaki sposób wpływali oni na rozwój kultury miasta. Osobnym zagadnieniem jest 

podział cechów – czy rzemieślnicy mogli w jakiś sposób wpływać na podejmowanie 

decyzji dotyczących Florencji? 

Rozdział drugi dysertacji będzie koncentrować się na wybranych zagadnieniach 

społeczno-gospodarczych Florencji w omawianym okresie przede wszystkim zajęciach 

rzemieślników, kupców i bankierów. Kolejnym ważnym problemem w tym rozdziale 

jest ówczesna edukacja – czego i w jaki sposób nauczano obywateli, którzy  

w przyszłości stanowić będą elitę miasta? W tym miejscu pod rozwagę należy wziąć 

kwestię roli kobiety w piętnastowiecznym społeczeństwie florenckim. Czy przemiany 

obyczajowe, na które niewątpliwe wpłynął humanizm przyczyniły się w jakimś stopniu 

do postrzegania kobiet? Interesującym wątkiem wydaje się być zagadnienie opieki 

zdrowotnej. W jaki sposób doświadczenia związane z epidemią dżumy z 1348 r. 

wpłynęły na jakość i poprawę warunków sanitarnych i metod leczenia 

florentyńczyków? Jak wyglądała lokalizacja i organizacja szpitali dla tak licznej grupy 

społecznej? Stolica Toskanii zmagała się z wieloma problemami związanymi  

z wykroczeniami wobec prawa. W jaki sposób pilnowano ładu społecznego i jak 

egzekwowano naruszenia kodeksów karnych? 
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Trzecia część pracy poświęcona zostanie wybranym sposobom spędzania 

wolnego czasu i prywatnym uroczystościom. Florentyńczycy byli miłośnikami różnych 

gier oraz sportów. Szczególnym upodobaniem darzyli turnieje i calcio. Wielką uwagę 

przykładano do przygotowywania uroczystości karnawałowych oraz przyjęć 

zagranicznych władców we Florencji. W celu podtrzymywania uczuć patriotycznych 

pamiętano również o celebracjach dawnych zwycięskich bitew. W tym miejscu pojawi 

się także kwestia rodzinnych uroczystości: chrztów i ślubów. Czy ich rola ograniczała 

się jedynie do podtrzymywania więzi społecznych czy także ekonomicznych? Jak 

funkcjonowała florencka rodzina i jakie były role poszczególnych jej członków? Jak 

wyglądała organizacja zaręczyn oraz ślubów? 

Czwarty, ostatni rozdział pracy przybliży organizację uroczystości religijnych 

we Florencji. Rola Kościoła w społeczeństwie średniowiecznym  

i późnośredniowiecznym wpływała na organizację wolnego czasu ówczesnych ludzi, 

kształtowanie osobowości i edukację. Jaką rolę odgrywały testamenty pozostawiane 

przez florentyńczyków? Czy uroczystości ku czci świętych posiadały wyłącznie wymiar 

religijny czy w pewien sposób były momentem manifestacji politycznych? Jaki wpływ 

na kulturę florencką odegrały pielgrzymki do Rzymu czy Ziemi Świętej? 

W niniejszej pracy postanowiłam w przypadku obcojęzycznych imion osób oraz 

nazw geograficznych zastosować najprostszą spolszczoną pisownię nawiązując do 

zasad stosowanych przez tłumaczy i wydawców prac dotyczących dziejów Florencji 

ostatnio wydanych. W przypadku nazw geograficznych, które posiadają w polskim 

piśmiennictwie więcej niż jedną formę stosowałam konsekwentnie jedną z nich. Jeśli   

w języku polskim nie występowała forma polska danego imienia bądź nazwy 

geograficznej lub historycznej podawałam nazwę w języku właściwym dla danego 

kraju. 

Napisanie tej pracy byłoby niemożliwe bez pomocy szeregu ludzi i instytucji, 

którym autorka w tym miejscu pragnęłaby złożyć gorące podziękowania: 

W pierwszym rzędzie słowa wdzięczności autorka kieruje pod adresem prof. 

Danuty Quirini-Popławskiej, która swoim doświadczeniem oraz wiedzą wspierała mnie 

podczas pisania niniejszej pracy. Ponadto podziękowania składam na ręce kierownika 

studiów doktoranckich dr hab. Janusza Smołuchy prof. Akademii Ignatianum, dziekana 

Wydziału Filozoficznego dr hab. Tomasza Homy SJ, prof. Akademii Ignatianum oraz 

prof.dr hab. Józefa Bremera SJ rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. 
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Rozdział I 

Florencja w XV wieku 

 

1.1 Zarys dziejów Florencji do XV wieku 

  Włochy XIV wieku stanowiły konglomerat miast-państw o różnej wielkości, 

ustroju oraz stopniu rozwoju gospodarczego. Geopolityczna różnorodność w obrębie 

Półwyspu Apenińskiego bywała często przyczyną wzajemnych antagonizmów 

pomiędzy władcami poszczególnych rejonów, ale także przyczyniała się do budowania 

relacji na płaszczyźnie handlowej czy intelektualnej. Ówczesna mapa polityczna Italii 

była bardzo zróżnicowana pod względem organizacji administracyjnej poszczególnych 

państw, do których należały Republika Wenecka, Księstwo Mantui, Księstwo 

Mediolanu, Księstwo Sabaudii, Margrabstwo Monferratu, Republika Genui  

z przynależną do niej Korsyką, Księstwo Modeny, Księstwo Ferrary, Republika Lukki, 

Republika Sieny, Państwo Kościelne, Królestwo Neapolu, Królestwo Sycylii wraz  

z Sardynią stanowiące część Korony Aragonii (nadaną jako lenno królowi 

aragońskiemu Jakubowi II przez papieża Bonifacego VIII w 1297 r.). Wśród nich 

prężnie rozwijała się Republika Florencka wraz ze swoją stolicą. Florencja znajdująca 

się w środkowej części Italii, wzniesiona w otoczeniu malowniczych toskańskich 

wzgórz już od starożytności przyciągała osadników początkowo Etrusków, a następnie 

Rzymian trudniących się uprawą roli, hodowlą zwierząt oraz przędzeniem wełny. 

Rzymski rodowód był dla florentyńczyków powodem do dumy dlatego też lokalni 

historycy czy literaci chętnie się do niego odwoływali (np. pierwsza księga Historiarum 

Fiorentini populi libri XII z lat 1404-1442 autorstwa Leonarda Bruni). Podbój miasta   

w VI w.n.e przez Longobardów przyczynił się do załamania handlu i rzemiosła1. 

Przepływająca przez miasto rzeka Arno, najdłuższa w całym regionie, pełniła 

istotną rolę w codziennym życiu mieszkańców. To dzięki jej obecności florentyńczycy 

nigdy nie cierpieli z powodu braku pitnej wody co było czynnikiem wstrzymującym 

                                                           
1 H. Lamers, Greece Reinvented. Transformation of Byzantine Hellenism in Renaissance Italy, Leiden 

2016, s.  180-181; W. Rolbiecki, Akademie włoskie w latach 1454-1667. Początek towarzystw naukowych 

jako typu instytucji, Wrocław 1977, s. 44-45; M. Hollingsworth, Medyceusze. Tajemna historia dynastii, 

Warszawa 2019, s. 504; B. Pullan,  A History of Early Renaissance Italy. From the Mid-Thirteenth to the 

Mid-Fifteenth Century, London 1973, s. 344. 
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rozwój innych włoskich miast takich jak Siena, Perugia czy Cortona również 

położonych na wzgórzach. Arno umożliwiało florentyńczykom obfite połowy ryb, które 

były jednym z podstawowych elementów diety. Ponadto nad rzeką wznoszono liczne 

napędzane wodą młyny oraz rozwijano przemysł tkacki wymagający stałego do niej 

dostępu (zajmowano się tam oczyszczaniem tzw. folusznictwem oraz barwieniem 

sukien) dzięki czemu Florencja wiodła prym w środkowych Włoszech pod względem 

wyrobu wysokiej jakości tkanin. Niejednokrotnie rzeka ta była przyczyną 

katastrofalnych w skutkach powodzi zagrażających życiu mieszkańców, kondycji 

budowli oraz przechowywanych w nich dzieł sztuki. Choć w lecie stawała się płytka,  

a nurt był bardzo wolny to w okresie jesiennym jej poziom niebezpiecznie wzrastał2.  

 

 

Rys.1. Mapa Republiki Florenckiej z okresu XIV – XV w. wraz z miastami i rejonami włączonymi do jej 

terenów,  za: W.J. Connell, Introduction [w:] Florentine Tuscany. Structures and Practises of Power (ed.) 

W.J. Connell, A.Zorzi, Cambridge 2000, s. 3. 
 

                                                           
2 Powodzie miały miejsce m.in. 4 listopada 1333 r., Arno zalało wówczas większą część miasta oraz 

contado. Zniszczone zostały mury, runęło Ponte Vecchio, a wysokość wody na Piazza Santa Croce doszła 

do 6 łokci. Podobna sytuacja miała miejsce 11 czerwca 1365 r.; Ricordi storici di Filippo di Cino 

Rinuccini dal 1282 al 1460 colla continuazione di Alamanno e Neri, suoi figli, fino al 1506 : seguiti da 

altri monumenti inediti di storia patria estratti dai codici originali e preceduti dalla Storia genealogica 

della loro famiglia e della descrizione della cappella gentilizia di S. Croce, con documenti ed 

illustrazioni, Firenze 1840, s. 20-21, 98. 
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Transport wodny na Arno bywał utrudniony dla zbyt szerokich łodzi z powodu 

spoczywającego na dnie piachu, który uniemożliwiał ich swobodny przepływ. Wyjaśnia 

to dlaczego mieszkańcy Florencji woleli przemieszczać się drogami lądowymi. Przez 

miasto wiodła m.in. droga handlowa do Bolonii prowadząca przez wzgórza Montepiano 

i Pracchi. Florencja była popularnym miejscem postoju w czasie podróży z Mediolanu, 

Wenecji czy Bolonii, których celem był najczęściej Rzym. Tereny otaczające miasto 

wraz z upływem lat stawały się częścią Republiki Florenckiej. Przyczyniała się do tego 

przede wszystkim rosnąca liczba ludności jak również ekspansjonistyczna polityka 

państwa, w wyniku której w obrębie Republiki znalazły się następujące miasta: 

Carmignano (1329), Fucecchio, Castelfranco, Santa Croce sull’ Arno (1330), Pescia in 

Valdinievole (1339), Colle di Val d’Elsa, w 1350 Prato, 1351 Pistoia, 1353 San 

Gimignano, następnie w 1361 Volterra, San Miniato (1370), a w 1384 r. Arezzo.  

W kolejnym wieku florentyńczycy zajęli Pizę (1406), Cortonę (1411), Montepulciano 

(1411) oraz Livorno (1421)3.  

W XIV wieku Florencja wyróżniała się wysokim poziomem rozwoju zarówno  

w dziedzinie kultury, gospodarki jak i polityki. Szukając przyczyn tak głębokich 

przeobrażeń należy przywołać rok 1282. Wówczas, podobnie jak w innych miastach 

włoskich, we Florencji doszło do zmiany ustroju. Dawna komuna będąca oficjalnym 

systemem sprawowania rządów od 1183 r. (czyli rządy ludu – popolo) została 

zastąpiona przez Signorię, czyli rządy panów (mieszczan) zapisanych do cechów4.  

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące około stu tysięcznej społeczności jak  

i liczby budynków we Florencji przedstawił jej mieszkaniec Giovanni Villani (1276-

1348) w swojej Cronica Nuova. Według przekazu kronikarza na początku czternastego 

stulecia funkcjonowało tam 200 warsztatów rzemieślniczych oraz 40 banków, które 

pieniądze lokowały w różnych inwestycjach w Europie oraz krajach położonych na 

wybrzeżach wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Villani zanotował, że  

w tym okresie na terenie Florencji znajdowało się 110 kościołów, 30 szpitali,  

a produkcja drogocennych materiałów jedwabnych wynosiła od 70 do 80 tysięcy sztuk 

                                                           
3 R.A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, Baltimore 2009, s. 25; G. A. Brucker, 

Firenze, 1138-1737. L’impero del fiorino, Firenze 1983, s. 40-45, 157; J. Despois, Firenze nel 

rinascimento, Milano 1993, s. 6-7; J. Connelli, Introduction [w:] Florentine Tuscany. Structures and 

Practices of Power, Cambridge 2000, s. 1-5; C-M. De La Roncière, Dalla città allo stato regionale: la 

costruzione del territorio (XIV-XV secolo) [w:] Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno 

stato (XIV-XIX secolo), (a cura di) J. Boutier, S. Landi, Firenze 2010, s. 14-16.  
4 M. Griffo, Firenze antica dalle origini a Lorenzo il Magnifico, Milano 1986, s. 206-208; B. Pullan, A 

History, s. 106. 
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rocznie. Miasto wyróżniało się wysokim poziomem nauczania - o czym również 

wspominał Villani - wszyscy chłopcy zamieszkujący w jego obrębie byli objęci 

obowiązkową nauką czytania i pisania. Między 10%, a 15% z nich kontynuowało dalsze 

kształcenie na uniwersytetach np. w Padwie, czy Bolonii. Po powrocie ze studiów np. 

prawniczych młody sędzia mógł otrzymywać posadę w cechu, zdobywał wówczas tytuł 

messera (który był również zwrotem stosowanym wobec rycerzy). Mógł również zostać 

notariuszem, do którego zwracano się per ser5. 

Inny kronikarz, polityk i kupiec Dino Compagni w swojej kronice obejmującej 

lata 1200-1312 poświęconej dziejom miasta uwzględnił następujące cechy, którymi 

odznaczała się Florencja. Przede wszystkim była ona gęsto zaludniona i posiadała 

sprzyjający rolnictwu klimat. Jej mieszkańcy wyróżniali się pod względem 

wykształcenia, a kobiety słynęły z urody i dbałości o stroje. Florencja posiadała wiele 

okazałych budynków co czyniło ją oryginalną na tle innych włoskich miast. 

Oczarowani nimi byli przede wszystkim przyjezdni pragnący zobaczyć na własne oczy 

owoce pracy artystów i rzemieślników, o których mówiono wówczas w całej Europie6. 

Analizując kronikę Compagniego można zauważyć, że autor opisuje wydarzenia, które 

były mu bliskie czasowo. Bardziej interesowały go fakty niż ich chronologia.  

W przeciwieństwie do wielu innych dziejopisarzy Compagni nie przedstawiał dziejów 

początków miasta nawiązując do legend, historii biblijnych czy mitologii tak jak to 

czynił chociażby Giovanni Villani na początkowych stronach swojej kroniki7.  

Opis miasta zawarł także w Historii Florencji z lat 1380-1405 kupiec Goro (imię 

w dialekcie toskańskim oznaczające Gregorio) Dati. Z przekazu kronikarza wyłania się 

obraz Florencji jako miasta dobrze ufortyfikowanego, posiadającego liczne ulice  

i cztery kamienne mosty. Swoją uwagę Dati kierował na młyny (mulina di meravigliosa 

bellezza), które zbudowane zostały wzdłuż Arno. Zdaniem kronikarza ilość mąki, która 

była w nich produkowana wystarczała na potrzeby prawie wszystkich mieszkańców8.  

Potwierdzeniem informacji zawartych w źródłach dotyczących wyglądu 

Florencji są przede wszystkim freski wykonywane przez lokalnych artystów. 

Najwcześniejsza zachowana panorama miasta uwieczniona została w 1352 r. przez 

                                                           
5 G. Villani, Nuova, s. 1351-1354; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, La Spezia 1990, t.1, s. 

219-220. 
6 D. Compagni, Cronica delle cose occorenti ne’tempi suoi, (a cura di) G. Luzzatto, Torino 1968, s. 2-3. 
7 N. Sapegno, Historia literatury włoskiej w zarysie, Warszawa 1969, s. 9. 
8 G. Dati, Istoria di Firenze di Goro Dati dal anno MCCCLXXX all’anno MCCCCV. Con Annotazioni, 

Firenze 1735, s.107-108. 
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anonimowego artystę na fresku znanym jako Madonna della Misericordia znajdującym 

się w Loggia di Bigallo. Można na nim dostrzec przede wszystkim gęsto zabudowane 

miasto zdominowane przez wąskie ulice, liczne wieże zamieszkiwane wówczas przez 

patrycjuszy, a także Palazzo Vecchio czy też baptysterium św. Jana Chrzciciela9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencja w XIV wieku ulegała znacznym zmianom demograficznym. Według 

Gene Adama Brucker’a w 1300 r. na jej terenie żyło ok. 75 000 ludzi, w niedługim 

odstępie czasu, bo w 1338 r. już 90 000 (dane zbliżone są do tych podanych w kronice 

Villaniego). W 1351 r. liczba ludności zmniejszyła się do 45 000, co było związane  

                                                           
9 G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 22.  

Rys. 2. Madonna della Misericordia w Loggia di 

Bigallo 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Madonna_misericor

dia_bigallo.jpg (dostęp: 15.09.2019) 

 

      

                                               

Rys. 3. Widok Florencji w XIV wieku umieszczony u stóp 

Madonny della Misericordia 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madonna_bigallo

,_firenze_view.jpg (dostęp: 15.09.2019) 
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z epidemiami dżumy. Brucker obliczył, że pod koniec czternastego stulecia (1380 r.), 

Florencję zamieszkiwało około 70 000 osób10.  

Proces kreowania wizerunku miasta jako siedziby najznamienitszych 

humanistów czy artystów poprzedzany był licznymi, burzliwymi wydarzeniami, które 

stanowiły w ocenie badaczy dziejów Florencji kamienie milowe w budowaniu perły 

renesansu. Wystarczy wspomnieć chociażby takie wydarzenie jak ukończenie przez 

Dante Alighieriego pisania swojego opus magnum, czyli Boskiej Komedii ok. 1321 r. 

Językiem utworu nie była łacina, a rodzimy dialekt toskański, który z czasem stał się 

językiem literatury w całej Italii. Zarówno utwory Dantego, Francesca Petrarki jak  

i Giovanniego Boccaccia powstawały w okresie znanym jako protorenesans, a więc 

zapowiadających zmiany jakie dokonywały się stopniowo w kulturze europejskiej11.  

Florencja od XII wieku stawała się areną walk pomiędzy różnymi stronnictwami 

politycznymi, przede wszystkim gwelfami i gibelinami, a także wpływowymi rodami 

szlacheckimi, które w objęciu władzy nad miastem widziały szansę na zwiększenie 

własnej pozycji społecznej. Fenomen rozbudowanej grupy uzdolnionych rzemieślników 

sprawił, że miasto na długie lata stało się znanym i cenionym eksporterem 

poszukiwanych wyrobów rękodzielniczych. Należy wspomnieć, że Florencja od XII 

wieku, czyli od początków istnienia komuny, aż do powstania w 1569 r. Wielkiego 

Księstwa Toskanii nigdy nie była okupowana przez obce wojska. Walki prowadzone 

były poza murami miasta i tak florentyńczycy ponieśli dotkliwe klęski pod Montecatini 

w 1315 r. z rąk wojsk kondotiera Uguccione della Faggiuola z Pizy oraz pod Altopascio 

w 1325 r. w bitwie z armią księcia Lukki Castruccia Castracani12.   

Oprócz tych dramatycznych wydarzeń na kartach dziejów Florencji pojawiły się 

także problemy ekonomiczne. W wyniku częstego udzielania pożyczek europejskim 

władcom m.in. Andegawenom, władcom Neapolu oraz królom Anglii doszło do upadku 

banku Peruzzich (1343) Acciaiuolich (1345) i Bardich (1346). List Signorii w 1358 r. 

do angielskiego władcy Edwarda III Plantageneta (któremu ostatni z wymienionych 

rodów udzielił znacznych pożyczek podczas nieudanej kampanii do Francji) opisał 

sytuację Bardich jako facti sunt de locupletibus pauperes et egeni (z bogatych zostali 

                                                           
10G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 88-89.  
11 R. Fremantile, God, s. 37-38; R.W. Lewis, Dante, Wrocław 2004, s. 12-18; A. Panella, Storia di 

Firenze, Firenze 1949, 20-25; J. Larner, Culture and Society in Italy 1290-1420, London 1971, s. 10-13; 

J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991, s. 230. 
12 G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 13, 169-173; J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1985, s. 

120-121; B. Beuys, Florencja. Świat miasta-miasto świata, Warszawa, s. 23-30; F. Cardini, Breve storia 

di Firenze, Firenze 1990, s. 70; J. Heers, La storia dei Medici, Gorizia 2019, s. 61.  



20 

 

ubogimi i potrzebującymi). Ciąg tych wydarzeń stał się przyczyną niezadowolenia 

wśród mieszczan, którzy władzę Signorii przekazali Gualtieriemu di Brienne zwanemu 

księciem Aten. Ufano bowiem, że rządy osoby spoza miasta, niezwiązanej z żadną 

frakcją będą w stanie zażegnać kryzysy w mieście. Giovanni Villani scharakteryzował 

osobę Gualtieriego di Brienne słowami viandante e pellegrino13.  

Słynny awanturnik i tyran gościł we Florencji w roku 1343, lecz mimo 

pokładanych w nim nadziei nie zdołał wyeliminować społecznych konfliktów. 

Skutecznie zniechęcił do siebie mieszczan, których interesy były stale ignorowane przez 

starsze cechy. Książę uważał również, że część dochodów uzyskiwana przez 

najbogatszych mieszczan powinna w pewnym stopniu być przekazywana do rządowego 

skarbca, by władze Florencji mogły korzystać z niego bez obaw w momentach kryzysu. 

Sposób sprawowania rządów przez Gualtieriego di Brienne przyczynił się do wybuchu 

buntu wśród mieszkańców 26 lipca 1343 r. w dniu uroczystości św. Anny. Hasło 

niezadowolonych florentyńczyków brzmiało wówczas Muoia il Duca e i suoi seguaci. 

Viva il Popolo e il Comune e la Libertà! Ostatecznie jego siedziba została oblężona,  

a on sam musiał opuścić miasto. Rok później prawo zrzeszania się i udziału w rządach 

zostało odebrane gręplarzom, którzy rozpoczęli w mieście zamieszki. W 1345 r. jednym 

z ich przywódców został Ciuto Brandini, wytwórca wełny, wokół którego gromadzili 

się najgorzej opłacani pracownicy. Zachęcał ich aby swój sprzeciw wyrażali poprzez 

manifestacje. 23 maja tego samego roku florencki podesta wydał nakaz aresztowania 

Brandiniego oraz jego dwóch synów. Kilka dni później gręplarz został ścięty14.  

Niedługo później w latach 1347-1348 Florencję nawiedziła epidemia dżumy. 

Zaraza pojawiła się 8 lub 9 lat wcześniej na terenach centralnej Azji skąd 

rozprzestrzeniła się na Europę za sprawą włoskich kupców prowadzących interesy  

w koloniach genueńskich na Krymie i mających kontakty z zarażonymi Tatarami. 

Epidemia pojawiła się najpierw w miastach portowych takich jak Genua, Wenecja czy 

Messyna, do których przybywały galery handlowe ze Wschodu. W wyniku zarazy 

umarło 100 tysięcy ludzi, w tym wspomniany wcześniej kronikarz Giovanni Villani15.  

                                                           
13 F.A. Hyett, Florence. Her history and art to the fall of the republic, London 1903, s. 124-127; J. 

Larner, Culture, s. 122-123; G.A. Brucker, L’impero, s. 82-83; J. Burckhardt, Kultura, s. 66. 
14 B. Pullan,  A History , s. 206; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t.1, La Spezia 1990, s. 

205, 245; J. Heers, La storia, s. 65-66. 
15 Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini, s. 30; C. King, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 2006, s. 

108-109; G. Capponi, Storia, t.1, s. 217-218. 
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W połowie XIV wieku zmieniała się także sytuacja polityczna w całej Europie. 

Na skutek przeniesienia siedziby papiestwa do Awinionu w 1309 r. zaczęło ono tracić 

znaczenie w chrześcijańskiej Europie w tym także w ważniejszych rejonach Włoch 

takich jak Umbria czy Toskania. Papież Innocenty VI wysłał w 1353 r. hiszpańskiego 

kardynała Egidio Albornoza w charakterze legata do Włoch, aby stopniowo 

przygotowywał powrót papieża do Rzymu. Duchowny obdarzony zdolnościami 

wojskowymi i dyplomatycznymi zdołał przekonać wojska florenckie, aby stanęły po 

jego stronie. Dla bankierów takich jak Alberti, Castellani, Strozzi, Soderini, Rinuccini, 

czy Ricci była to okazja aby transferować pieniądze z Awinionu na cele oddziałów 

wojskowych stacjonujących w Italii 16.  

Około 1360 r. na arenie politycznej Florencji wytworzyły się dwa stronnictwa. 

Pierwsze na czele z rodziną Albizzich optującą za stronnictwem gwelfów, chcąca 

doprowadzić do sojuszu z papiestwem i Neapolem. Druga, której przewodzili 

członkowie rodu Riccich reprezentujący interesy cechów w polityce nie dążący do 

konkretnych sojuszy. W 1375 r. wojska wspierane przez papieża Grzegorza XI 

najechały terytoria Toskanii. Wzbudziło to obawy mieszkańców Florencji, którzy nie 

wsparli papieża w czasie wojny, którą toczył z Księstwem Mediolanu. Na czele 

papieskiej armii stał John Hawkwood (znany we Włoszech jako Giovanni Acuto) 

angielski kondotier, syn obszarnika z Essex. Był uczestnikiem wojny stuletniej jednak 

po zawarciu pokoju pomiędzy Francją, a Anglią w Brétigny w 1360 r. przestał być 

najmowany do służby wojskowej. Miał on do dyspozycji kilkaset najemnych żołnierzy 

znanych jako White Company. Charakterystyczną metodą ich ataku było ustawianie 

drabin pod murami otaczającymi miasta, co umożliwiało im ich łatwiejsze 

pokonywanie. W celu uniknięcia najazdu wojsk Hawkwooda na Florencję utworzona 

przez lokalne władze komisja otto dei preti zapłaciła mu 130 000 florenów 

pochodzących z konfiskat majątków kościelnych. Dodatkowo kondotier przez  

5 kolejnych lat otrzymywał coroczny trybut w wysokości 600 florenów, a także 1200 

monet dożywotniej pensji. Hawkwood zmarł 17 marca 1393 r., a jego pochówek wraz  

z uroczystą oprawą (con grandissimo onore e bandiere) odbył się trzy dni później  

                                                           
16 J. Najemy, A History of Florence. 1200-1575, Oxford 2006, s. 151, M. Griffo, Firenze antica, s. 232; 

G. Capponi, Storia, t.1,  s. 272-275. 
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w katedrze Santa Maria del Fiore. Wydarzenie to zgromadziło rzesze mieszkańców, 

którzy w tym dniu przyodziali czarne stroje17.  

W roku 1376 papież Grzegorz XI powróciwszy do Rzymu z siedziby  

w Awinionie dostrzegł we Florencji konkurenta dążącego do hegemonii na Półwyspie 

Apenińskim, mogącego zachwiać stabilnością Państwa Kościelnego. Oskarżył 

mieszkańców miasta o wznoszenie antykościelnych zamieszek i rzucił na tamtejszych 

duchownych klątwę. Rozpoczęła się wojna, w której Florencja korzystała z rad organu 

zwanego Ośmioma Świętymi walcząc początkowo z oddziałami bretońskimi 

zaangażowanymi w konflikt przez papieża Grzegorza XI. U progu kolejnego roku 

Republika Florencka oraz Państwo Kościelne (najemnicy papiescy dokonali zniszczeń 

w miastach Faenza i Cesena) zakończyły działania i podpisały akt pokojowy. Mimo, jak 

by się można było domyślać, pozytywnego rozwiązania problemu (zakończenie wojny 

w roku 1377) Florencja poniosła wysokie koszty utrzymania najemnych żołnierzy, co 

wywołało oburzenie wśród najuboższych jej mieszkańców. Spowodowało to wybuch 

słynnego powstania Ciompich 19 lipca 1378 r. kiedy to niezadowoleni z powodu braku 

możliwości zrzeszania się we własnych cechach (co skutkowało wyeliminowaniem ich 

z udziału w rządach) włókniarze wraz z farbiarzami, gręplarzami oraz innymi 

pracownikami fizycznymi dokonali podpalenia domostw wyższych rangą urzędników. 

Stracili w publicznym miejscu komendanta więzienia Bargello (inaczej Stinche) oraz 

opanowali Palazzo Vecchio, wypędzając z niego dotychczasowych rządzących. 

Wydarzenia z 1378 r. stały się tematem utworu Commentari del tumulto dei Ciompi 

autorstwa Gina Capponiego. Z kolei Leonardo Bruni w swoich Historiach florenckich 

pisał, że rewolta Ciompich była być może, ostatnim ostrzeżeniem dla prominentnych 

ludzi miasta, aby nigdy nie pozostawiali kierowania polityką w rękach ludu18.   

Zarówno Ciompi jak i wyrobnicy należeli do grupy mieszkańców Florencji, 

której praca była najsłabiej wynagradzana spośród innych fizycznych pracowników. 

Ponadto właściciele warsztatów często stosowali wobec nich kary cielesne, co 

                                                           
17 G.A. Brucker, Renaissance Florence, New York 1969, s. 135-137; C. Hibbert, Florence, s. 63; J. M. 

Najemy, A History, s. 151; Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini, Firenze 1480, s. 42; G. Capponi, 

Storia, t.1, s. 285; J. Heers, La storia, s. 69; D. Murphy, Kondotierzy 1300-1500. Niesławni włoscy 

najemnicy, Oświęcim 2017, s. 33. 
18 J. A. Gierowski, Historia, s.121; G. Capponi, Storia, t.1, Firenze 1990, s. 217-219; 282-285; G.A. 

Brucker, Firenze 1138-1737, s. 134-135; N. Rubinstein, Oligarchy and Democracy in Fifteenth-century 

Florence [w:] Florence and Venice comparisons and relations, vol. I, Quattrocento, Florence 1979, s. 99-

110; M. Griffo, Firenze antica, s. 217-220, 237-240; G. A. Brucker, Renaissance, s. 40-42; L. Berti, 

Firenze. Tutta la città e la sua arte, Firenze, 1979, s. 59; B. Pullan, A History, s. 119; J. Heistein, Historia 

literatury włoskiej. Zarys, Wrocław 1994, s. 64. 
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przyczyniało się do ucieczek oraz samobójstw pozostających jednak głuchym apelem  

o pomoc. Ich życie niewiele różniło się do egzystencji niewolników ze Wschodu 

kupowanych także przez bogatych Florentyńczyków w celu zapewnienia taniej siły 

roboczej, służby czy pałacowej rozrywki. Pomniejsi robotnicy, do których należeli m.in. 

gręplarze, czesacze lub tkacze nie mieli możliwości zrzeszania się w cechach, a tym 

samym uczestnictwa w rządach w odróżnieniu od np. arte della Lana, które posiadało 

własną rozbudowaną strukturę. Ciompi zabiegali także o sprawiedliwe podatki oraz 

zrównanie praw z innymi cechami19. Determinacja ubogich florenckich robotników 

sprawiła, że na gonfaloniera został wybrany Michele di Lando zajmujący się dotychczas 

czesaniem wełny w jednym z miejskich warsztatów. Florentyńczycy zdecydowali się na 

rozwiązanie partii gwelfów i stanowisk urzędniczych. Powstały nowe cechy nazwane 

arti del popolo di Dio w których swoje miejsce znaleźli kaftaniarze, farbiarze oraz 

gręplarze. W wyniku powstania wyeliminowano na okres 6 tygodni bogatych mieszczan 

z rządzenia miastem. Niebawem Ciompi kategorycznie odmówili przedstawicielom 

większych cechów udziału we władzy, nie zgodzili się również by zamożni 

florentyńczycy cieszyli się rozbudowanymi przywilejami. Wywołało to kolejny 

konflikt, gdy warstwa bogatych mieszczan wykorzystała te zamierzenia przeciwko 

Ciompim poprzez nasilanie obaw wśród klasy średniej oraz u samego di Lando - 

starano się wzbudzić u mieszkańców negatywne postrzeganie sprawowania rządów 

przez Ciompich. Przypadek strajku florenckich przędzarzy wełny nie należał do 

odosobnionych, bowiem w całej XIV-wiecznej Europie miały miejsce różnorakie 

nieszczęścia: od kryzysów ekonomicznych, buntów robotników (np. żakerie-chłopskie 

rozruchy w latach 50. XIV wieku w północnej Francji czy tzw. Peasants’ Revolt  

w 1381 r. w Anglii) aż po anomalie pogodowe. Wystarczy wspomnieć, że między 

rokiem 1314-1317 z powodu nieurodzajów Europejczycy musieli się zmagać z 

problemem niewystarczającej ilości zboża. Niedługo potem, w 1348 r. sytuacja stała się 

jeszcze bardziej poważna, gdyż w wyniku epidemii dżumy wymarła 1/3 populacji 

kontynentu. W samej Florencji śmierć spowodowała zgony dwóch na pięć osób. Dnia 

31 sierpnia 1378 r. uzbrojeni rzemieślnicy na czele z przedstawicielami cechu 

rzeźników, rybaków i właścicieli tawern (arte dei Baccai) odsunęli siłą Ciompich od 

władzy nad miastem. Rządy we Florencji przejął ród Riccich, popierający niegdyś 

                                                           
19 G. Capponi, Storia, t.1, s. 300-320; I. Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1990, s. 29; L. Berti, 

Firenze, s. 119; F. Cardini, Breve, s. 73-74; P. Bargellini, La splendida storia di Firenze. Dal Duca 

d’Atene a Cosimo I, Firenze 1964, s. 33-37. 
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stronnictwo gibelinów i cechy mniejsze. Podtrzymywał on żądania najniższych warstw 

społecznych, co stało w opozycji do zamierzeń bogatych mieszczan. Wkrótce w 1382 r. 

wspólnie ze szlachtą mieszczanie odsunęli od rządów niższe cechy, a władza we 

Florencji przeszła w ręce rodziny Albizzich, która wygnała z miasta członków cechów 

zrzeszonych w arti del popolo di Dio oraz zdelegalizowała wprowadzone niedawno 

prawa. Odtąd Florencja stała się areną rządów bankierów oraz bogatych mieszczan,  

a więc przykładem oligarchicznego sprawowania władzy, co budziło niezadowolenie 

wśród uboższej części ludności20.  

1.2 Dzieje miasta w XV wieku  

 

U progu XV wieku polepszyły się zarówno zarobki jak i warunki życia 

florentyńczyków. Ceny podstawowych produktów żywnościowych takich jak zboże, 

wino, olej czy mięso ustabilizowały się. We Florencji rozpoczynała się epoka rozkwitu 

każdej z dziedzin sztuki, co określono jako renesans. Jak wspominał Giovanni Rucellai 

w swoim dziele Il Zibaldone w I połowie stulecia oczarowywała ona przyjezdnych 

swoimi majestatycznymi budowlami: kościołami oraz rezydencjami mieszczan 

wykonanymi z kamieni ciosanych na wzór starożytnej architektury rzymskiej. W tym 

czasie na terenie Florencji działali artyści, których nazwiska najwyraźniej 

odzwierciedlały idee sztuki renesansu21.  

W latach 1400-1402 Florencja w porozumieniu z papiestwem oraz Republiką 

Wenecką przyłączyła się do wojny przeciwko Gian Galeazzo Viscontiemu. Jej 

powodem było przekazanie w 1389 r. Pizy przez jej ówczesnego pana Gherardo 

Leonardo d'Appiano (również signorii w Sienie i Perugii) we władanie mediolańskiemu 

księciu, co spotkało się z obawami florentyńczyków przed utratą niezależności ich 

własnego miasta. Ponadto nadrzędnym planem politycznym Viscontiego był podbój 

północnych terenów Półwyspu Apenińskiego, które po zjednoczeniu miały mu 

podlegać. Sprzeciw wobec takiej sytuacji wyrazili również mieszkańcy Bolonii na czele 

z ich władcą Giovannim I Bentivoglio. Ich wojska pod dowództwem Alberico da 

Barbiano przy wsparciu władców Rimini Carlo I Malatesty oraz Mantui Francesco  

                                                           
20 G. Brucker, Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento, Bologna 

1981, s. 29, 51-55; J.A. Gierowski, Historia, s. 121-123; J.L. Goglin, Nędzarze w średniowiecznej 

Europie, Warszawa 1998, s. 19-20; G. Capponi, Storia, t.1, s. 348-351; 356-359; G.A. Brucker, Firenze 

1138 – 1737, s. 137; A. Panella, Storia, s. 135-137.  
21 E. Conti, A. Guidotti, La civiltà fiorentina del Quattrocento, Firenze 1993, s. 48, 57. 
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I Gonzagi poniosły jednak klęskę dnia 26 czerwca 1402 r. w bitwie z mediolańską 

armią w pobliskim Casalecchio nad rzeką Reno. Wydawało się, że upadek Bolonii 

ułatwi Viscontiemu zdobycie głównego miasta Toskanii, jednakże 3 września tego 

samego roku zmarł on na febrę w lombardzkim Melegnano. Ten zbieg okoliczności 

położył kres trudnej sytuacji politycznej  północnej i środkowej Italii,  

a florentyńczykom nie groził już atak ze strony najniebezpieczniejszego z wrogów22.  

Wkrótce Bolonia oraz Perugia znalazły się pod panowaniem Państwa 

Kościelnego, z kolei władzę w Pizie zaczął sprawować mało popularny  

i nieakceptowany przez większość społeczeństwa Gabriele Maria, nieślubny syn Giana 

Galeazzo Viscontiego. Skłoniło to Gina Capponiego reprezentującego interesy 

Republiki Florenckiej do rozpoczęcia negocjacji z gubernatorem Genui Jean’em II Le 

Meingre zwanym Boucicaut w sprawie zakupu Pizy. W 1406 r. genueńczycy 

odsprzedali miasto florentyńczykom za sumę 200 000 florenów, tym samym 

uczestnicząc w jednej z najważniejszych transakcji terytorialnych we Włoszech pod 

koniec późnego średniowiecza. Mieszkańcy Pizy nie godząc się na zaistniałą sytuację 

obalili rządy Viscontiego (któremu Le Meingre udzielił azylu we Francji), a na kapitana 

ludu wybrali Giovanniego Gambacorti, który odtąd stał się odpowiedzialny za obronę 

miasta. W celu przedostania się na jego teren florentyńczycy przekupili kapitana sumą 

50 000 florenów. Prawdopodobnie Gambacorti zgodził się na przyjęcie pieniędzy, gdyż 

chciał ochronić miasto przed grożącymi zniszczeniami i zapobiec problemowi 

szerzącego się wśród mieszkańców głodu. Dnia 9 października 1406 r. bramy Pizy 

zostały otwarte przed przedstawicielami urzędu 10 wojny: Gino Capponim, Bartolomeo 

Corbinellim i Bernardo Cavalcantim oraz florenckimi wojskami, które natychmiast 

wygnały poza obręb murów najbardziej wpływowe i najbogatsze rodziny. Dodatkowo 

zniszczono lokalne przędzalnie wełny i warsztaty tkackie co w konsekwencji 

doprowadziło do zmniejszenia populacji miasta. Capponi został mianowany kapitanem 

Pizy na okres 8 miesięcy, a Corbinelli – podestą na 6 miesięcy. Ustanowiono ponadto 

urząd Dieci di Pisa. Upadek miasta był okazją do świętowania we Florencji gdzie 

urządzono procesje (maszerowano z obrazem Madonny z Imprunety), turniej na Piazza 

Santa Croce oraz pokazy sztucznych ogni. Dzień 9 października ustanowiono świętem 

narodowym. Jednym z cenniejszych łupów przywiezionych ze zdobytego miasta było 

                                                           
22 E. Repetti, Compendio storico della città di Firenze: sua comunità, diocesi e compartimento fino 

all'anno 1849, Firenze 1849 s. 57-58; M. Griffo, Firenze, s. 257-258; G. Capponi, Storia della 

Repubblica di Firenze, t.1, La Spezia 1990, s. 406-407. 
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Digesta Justyniana – kompilacja prawa rzymskiego sporządzona w VI w n.e. z rozkazu 

cesarza Justyniana Wielkiego. Przyłączenie nowego miasta do terytorium Republiki  

i związane z nim nowe możliwości rozbudziły wśród florentyńczyków zainteresowanie 

m.in astronomią oraz konstruowaniem statków. Przejęcie Pizy (która wyswobodziła się 

spod zwierzchnictwa Florencji dopiero w 1494 r.) oraz początek prowadzenia 

działalności handlowej z krajami nadmorskimi spowodowały, że konieczne było 

powołanie w 1421 r. nowego organu zwanego Consoli del Mare. Urząd ten zajął się 

niebawem budową dwóch szerokich karaków oraz sześciu wąskich galer. Zdecydował 

również o powiększaniu floty o jedną co pół roku. Aby pokryć koszty jej wykonania 

pobierano co miesiąc 100 florenów z dochodów Uniwersytetu w Pizie. Consoli del 

Mare zajmowali się również organizacją morskiej żeglugi23.  

Innym przeciwnikiem Republiki był Władysław I władca Neapolu (od 1390 r.), 

a od 1403 r. także król Węgier. Wpływał on znacząco na sytuację wewnętrzną  

w Państwie Kościelnym początkowo dzięki próbom tłumienia w 1404 r. rebelii 

przeciwko papieżowi Innocentemu VI, który w ich następstwie opuścił Wieczne Miasto. 

Prośba o pomoc skierowana przez bogate rzymskie rody Colonnów i Savellich we 

wprowadzeniu stabilizacji została przez Władysława spełniona jednak ambitny plan 

przejęcia kontroli nad Rzymem nie udał się, choć władca tym razem został 

uhonorowany tytułem papieskiego gonfaloniera. Ostatecznie za czasów panowania 

papieża Grzegorza XII zdobycie Rzymu powiodło się. Król Neapolu mógł realizować 

swoje plany ekspansjonistyczne na terenach Toskanii i Perugii. Papież Aleksander  

V wybrany w 1409 r. podczas soboru w Pizie zdecydował się zawalczyć o Państwo 

Kościelne. Przeprowadził ekskomunikę Władysława I mianując jego następcą Ludwika 

Andegaweńskiego, a następnie wysłał do Rzymu swoje oddziały zbrojne w 1410 r. Jego 

śmierć w tym samym roku spowodowała konieczność wyboru na Stolicę Piotrową 

Baldassara Cossy, który przyjął imię Jana XXIII. Florentyńczycy stając w obliczu 

zagrożenia ze strony Władysława I zdecydowali się na zawarcie sojuszu ze Sieną.  

W tym samym roku ich połączone siły zbrojne zaatakowały Rzym oraz m.in. Tivoli.  

W 1411 r. Władysław I podpisał traktat pokojowy z obydwoma miastami. Okazał się on 

                                                           
23 P. Villari, The Two First Centuries of Florentine History. The Republic and Parties at the time of 

Dante, London 1908, s. 338-340; F. A. Hyett, Florence, s. 210-211; M. Mallet, Pisa and Florence in the 

Fifteenth Century: aspects of the period of the first Florentine Domination [w:] Florentine Studies. 

Politics and Society in Renaissance, Florence 1968, s. 403-405; J.M. Najemy, A History, s. 197-199; M. 

Griffo, Firenze, s. 258-259; Giovanni di Paolo Morelli, Memoirs [w:] V. Branca ,,Merchant Writers” 

Florentine Memoirs from the Middle Ages and Renaissance, Toronto 2015, s. 225; G. Capponi, Storia , 

t.1, s. 408, 428-429. 
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jednak nietrwały, gdyż w 1413 r. król ponownie zajął Rzym, a już w następnym był 

dostatecznie przygotowany by opanować Toskanię. Choć we Florencji zaczęły 

stacjonować wojska neapolitańskie to lokalnym dyplomatom udało się wynegocjować 

pokój z władcą planującym kolejne podboje. Dnia 6 sierpnia 1414 r. Władysław I zmarł 

w Neapolu w wieku 38 lat z powodu choroby wenerycznej, choć powszechnie uważano, 

że do zgonu króla przyczynili się florentyńczycy, którzy mieli go otruć24.   

W 1421 r. florentyńczycy zakupili od Genui Livorno za kwotę 200 tysięcy 

florenów dzięki czemu uzyskali dostęp do morza. Transakcja ta wzbudziła sprzeciw 

wśród pizańczyków, którzy wznieśli powstanie w niedługim czasie stłumione przez 

Jeana II Le Meingre z rozkazu książąt Burgundii oraz Orleanu. Od 1423 r. Republika 

znalazła się w permanentnym kryzysie wewnętrznym co zapoczątkowała wojna  

z władcą Mediolanu Filippo Marią Viscontim. Dwa lata później florentyńczycy zawarli 

sojusz z Wenecją, z którym wiązali nadzieje na zakończenie walk. W 1428 r. podpisano 

rozejm kończący konflikt jednak działanie to przyczyniło się do powstania dwóch 

stronnictw: oligarchicznego na czele z rodami Albizzich i Peruzzich oraz drugiego 

popierającego Cosimo de’Medici. Ich wzajemna wrogość zintensyfikowała się po 

nieudanym oblężeniu Lukki w 1431 r.  Dnia 2 czerwca 1432 r. miała miejsce bitwa pod 

San Romano, w czasie której starły się wojska Florencji dowodzone przez kondotiera 

Niccolò da Tolentino oraz armia Sieny, na czele której stał Bernardino Ubaldini della 

Carda. Wygrana florentyńczyków doprowadziła do klęski potęgi Sieny, a bitwa została 

uwieczniona na trzech słynnych obrazach pędzla Paolo Uccellego. W listopadzie 1433 

r. Rinaldo degli Albizzi zdobył przewagę nad zwolennikami Medicich i przy udziale 

innych popierających go rodów skazał Cosima na wygnanie. Albizzi, który 

zorganizował przy pomocy Palli Strozzi oddziały wojskowe na wypadek nieudanej 

rewolty, początkowo żądał śmierci Cosima jednak 28 września tegoż roku zesłano 

Medyceusza na 10-letnią banicję do Padwy. Po 2 miesiącach znalazł on schronienie  

w Wenecji gdzie zamieszkał w klasztorze San Giorgio Maggiore. Przez cały okres 

swojej nieobecności utrzymywał pozytywne relacje z przedstawicielami Signorii.  

W rozwiązanie wewnętrznych sporów we Florencji włączył się papież Eugeniusz IV 

starając się wynegocjować pokój. Triumfalny powrót Cosima w 1434 r. wezwanego 

przez parlament oraz balię stał się początkiem wieloletnich rządów rodu Medicich we 

                                                           
24 M. Griffo, Fienze, s. 258-262; R. Caggese, Firenze dalla decadenza di Roma al risorgimento d’Italia, t. 

2, Dal priorato di Dante alla caduta della Repubblica, Firenze 1913, s. 329-331. 
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Florencji, w której ani Albizzi ani inni ich poplecznicy nie znaleźli już swojego 

miejsca25. 

 W swojej metodzie sprawowania rządów Cosimo de’Medici dążył do usuwania 

przeciwników politycznych z funkcji w urzędach administracyjnych jak również zsyłał 

ich na wygnanie. Stosowane kary podkreślały silną pozycję społeczną Medyceusza,  

a także zmniejszały ryzyko wybuchu buntów społecznych, gdyż pozbywano się 

ewentualnych przywódców lokalnych powstań. Po objęciu nieformalnych rządów  

w 1434 r. Cosimo zadecydował o wygnaniu około 90 wrogów politycznych, z kolei 80 

wykluczył ze sprawowania funkcji publicznych. Dotyczyło to w szczególności rodów 

Albizzich, Altovitich, Bardich, Brancaccich, Castellanich, Gianfigliazzich, Guadagnich, 

Peruzzich i Strozzich. Biorąc pod uwagę, że w większości opuszczali oni miasto wraz 

ze swoimi rodzinami to ich liczba mogła wynieść około 500. Bez wątpienia była to 

największa w XV wieku przymusowa migracja z Florencji o charakterze politycznym. 

Wielu z tzw. fuorusciti zmarło na banicji natomiast osoby, które powróciły nie 

otrzymały już nigdy szansy na objęcie stanowisk urzędniczych sprzed 1434 r. Decyzje  

o wygnaniu obywateli ogłaszali urzędnicy najważniejszych florenckich organów 

administracyjnych26. Do niewątpliwych osiągnięć Cosima na arenie dyplomatycznej 

należała organizacja sobór florenckiego w latach 1439-144327. 

Medyceusz wspólnie z Republiką Wenecką kontynuował politykę skierowaną 

przeciwko Księstwu Mediolanu, gdyż stojący na jego czele Filippo Maria Visconti 

dążył do odbudowania wielkiego i silnego państwa mogącego naruszyć bezpieczeństwo 

Florencji. W 1435 r. Visconti wysłał armię dowodzoną przez kondotiera Niccolò 

Piccinino (będącego przez pewien czas na żołdzie florenckim, a następnie od 1425 r. na 

mediolańskim) na pomoc mieszkańcom Lukki. Ich miasto atakowane było przez mimo 

wszystko słabych militarnie żołnierzy florenckich. W 1437 r. mediolańczycy pod wodzą 

Piccinino wraz wojskami z Lukki toczyli walki o miasto Barga, którego skutecznie 

bronił Francesco Sforza będący kondotierem Republiki Weneckiej. W dniu 29 czerwca 

1440 r. miała miejsce bitwa pod Anghiari, podczas której armia Księstwa Mediolanu 

                                                           
25 G. A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 140-141; C. Hibbert, Medyceusze. Wzlot i upadek, Łódź 1992, s. 

42-45; G. Capponi, Storia, t.1, s. 408-415, 518-527; D. Murphy, Kondotierzy, s. 34; G.F. Young, The 

Medici, New York 1930, s. 52. 
26 F. Ricciardelli, The Politics of Exclusion in Early Renaissance Florence [w:] Late Medieval and Early 

Modern Studies, vol. 12, Turinhout 2007, s. 251-260; C. Hibbert, Medyceusze, s. 50-51; G. A. Brucker, 

Firenze 1138-1737, s. 46-47, 94; N. Rubinstein, The Government of Florence Under the Medici (1434 to 

1494), Oxford 1997, s. 124-125; J.M. Najemy, A History, s. 276-277. 
27 G. Capponi, Storia, t.1, s. 12-14; D. Murphy, Kondotierzy, s. 7. 
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pod wodzą Piccinino została pokonana przez żołnierzy florenckich, na których czele 

stali Bernadetto de’Medici, Nero di Gino Capponi oraz Michelotto Attendolo. 

Osłabienie politycznych zapędów Viscontiego zaowocowało umocnieniem ligi 

florencko-weneckiej przez najbliższe lata. W posiadanie Serenissimy weszła Rawenna, 

natomiast Sansepolcro zostało zakupione przez Florencję od papieża Eugeniusza IV za 

sumę 25 tysięcy florenów28.  

Po śmierci Filippo Marii Viscontiego dnia 13 sierpnia 1447 r. Cosimo zerwał 

relacje z Republiką Wenecką ze względów handlowych i finansowych. Obawy 

dotyczące jej wzmocnienia na szkodę osłabionego Księstwa Mediolanu mogły 

doprowadzić do zamknięcia tamtejszej filii banku medycejskiego. Sytuacja zmieniła się 

w 1450 r. kiedy rządy w Mediolanie objął Francesco Sforza stając się ważnym 

sprzymierzeńcem Medyceuszy. Republika Wenecka zawarła sojusz z Ludwikiem 

Sabaudzkim, Alfonsem Aragońskim, królem Neapolu i Republiką Sieny. Porozumienie 

z tym ostatnim państwem wywołało sprzeciw florentyńczyków29.   

W połowie 1452 r. rozpoczęła się wojna pomiędzy Florencją i Mediolanem,  

a Wenecją i Neapolem. Trwała ona około 2 lat nie doprowadzając do zwycięstwa żadnej 

ze stron. Dnia 9 kwietnia 1454 r. podpisano pokój w Lodi kładący kres wojnom 

pomiędzy włoskimi miastami. Sygnowanie traktatu było możliwe również dzięki 

staraniom papieża Mikołaja V, który chciał utworzyć krucjatę antyturecką i odzyskać 

Konstantynopol. Papież nigdy nie ujrzał skutków zapoczątkowanej przez siebie 

inicjatywy. Zmarł 24 marca 1455 r. Jego następca, Kalikst III kontynuował politykę 

organizacji lig antytureckich czego odzwierciedleniem była tworzenie manifestacji na 

terenach wielu włoskich miast. Cosimo de’Medici był w owym czasie 64-letnim 

człowiekiem walczącym z podagrą, co znacznie utrudniało mu pełnienie obowiązków 

politycznych. Wiele istotnych decyzji podejmował gonfalonier sprawiedliwości Luca 

Pitti, który nie cieszył się zbytnią popularnością wśród florentyńczyków. Ponadto 

miasto zmagało się z wieloma problemami ekonomicznymi wywołanymi latami 

wojen30.  

Po śmierci Cosima w Careggi w dniu 1 sierpnia 1464 r. rządy we Florencji 

przejął jego syn Piero. W związku z podagrą, na którą cierpiał nie był w pełni sił, aby 

                                                           
28 G. Capponi, Storia, t. 2, La Spezia 1990, s. 14-24; R. Caggese, Firenze, s. 388-389; G.F. Young, The 

Medici, s. 58-59. 
29 G. Capponi, Storia, t. 2, s. 40, 44-47. 
30 F.A. Hyett, Florence, s. 278-279; G. Capponi, Storia, t. 2, s. 58-59; R. Caggese, Firenze, s. 405-408. 
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kontrolować bieżące sprawy we Florencji. Sytuacja ta okazała się znakomita dla 

oponentów politycznych dążących do przejęcia władzy nad miastem.  Zamach na życie 

Piera zaplanowali Luca Pitti, Dietisalvi Neroni, Niccolò Soderini oraz Agnolo 

Acciaiuoli tworzący frakcję antymedycejską znaną jako del Poggio. Ich 

sprzymierzeńcem był książę Ferrary Borso d’Este, który wyznaczył swego 

przyrodniego brata Ercole na współwykonawcę zbrodni. Zamach miał nastąpić w czasie 

podróży Piera do rodzinnej willi w Careggi. Władca Bolonii Giovanni Bentivoglio 

powiadomił Medyceusza o zagrożeniu zaplanowanym na 26 sierpnia 1466 r., dlatego 

też florentczyk udał się do posiadłości inną drogą dodatkowo patrolowaną przez 

Lorenza de’Medici. Neroni, Soderini oraz Acciaioli zostali skazani na banicję natomiast 

majątek Pittiego został doprowadzony do upadku31.  

 Wygnani z rodzinnego miasta Piero Soderini oraz Diotisalvi Neroni udali się do 

Wenecji wrogo nastawionej wobec Florencji. Po niepowodzeniach związanych  

z nieudanym podbiciem Mediolanu władze Serenissimy zachęcane przez obydwu 

wygnańców zdecydowały się wysłać armię pod wodzą Bartolomeo Colleoniego 

przeciwko Florencji. Dnia 22 lipca 1467 r. rozegrała się bitwa pod Riccardiną gdzie 

wojska florenckie zgromadzone przez Piera de’Medici sprzymierzonego z Galeazzo 

Marią Sforzą, Ferdynandem królem Neapolu oraz władcą Bolonii Giovannim 

Bentivoglio stanęły do walki pod wodzą Federico da Montefeltro. W 1468 r. obie strony 

konfliktu zdecydowały się zawrzeć pokój za namową papieża Pawła II32.  

Wraz z przejęciem władzy w mieście w 1469 r. przez Lorenza de Medici – syna 

Piera, we Florencji panowała pokojowa atmosfera. Nie brakowało żywności, rozwijał 

się handel i rzemiosło, a nade wszystko sztuka i literatura. Mieszkańcy mogli niemal 

codziennie uczestniczyć w wystawnych uroczystościach i zabawach organizowanych 

przez niekorowanego władcę33. 

W 1472 r. Lorenzo de’Medici postanowił zdobyć Volterrę. Posiadała podobnie 

jak Tolfa złoża ałunu, do których pretensje rościły sobie władze miasta oraz odkrywcy 

znajdujących się tam minerałów. Początkowe negocjacje Lorenza w celu pozyskania 

surowców wzbudziły sprzeciw mieszkańców dlatego zdecydował się on na zdobycie 

miasta siłą. Przygotowania działań militarnych wymagały znacznych kosztów w 

                                                           
31 G. Capponi, Storia, t. 2, s. 78-80, 86-87; R. Caggese, Firenze, s. 414-416; M. Hollingsworth, 

Medyceusze, 157-159. 
32 G. Capponi, Storia, t. 2, La Spezia 1990, s. 89-94. 
33 F. Guicciardini, Historie florenckie, (tłum. H. Pietruszczak), Zgorzelec 2015, s. 111. 
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związku z czym nielegalnie przywłaszczył sobie 100 tysięcy florenów z funduszu 

Monte delle doti, a następnie zorganizował zbrojne oddziały, które złupiły Volterrę, a 

część mieszkańców wzięły w niewolę34.  

W 1478 r. florentyńczycy byli świadkami brutalnej próby odsunięcia Medicich 

od władzy znanej w historiografii jako spisek Pazzich. Głównym motywem 

przeprowadzenia zamachu były aspiracje papieża Sykstusa IV, który chciał aby  

w miejsce Lorenzo il Magnifico zasiadł jego siostrzeniec Girolamo Riario będący 

władcą Forli. Inną przyczyną papieskiej zemsty była odmowa udzielenia pożyczki przez 

bank medycejski na zakup miasta Imola niedaleko Bolonii. O finansowe wsparcie 

Sykstus IV zwrócił się do Pazzich, którzy to z kolei rościli sobie pretensje do objęcia 

władzy we Florencji u boku Girolamo Riario. Nad przeprowadzeniem zamachu czuwał 

kondotier Gian Battista de Montesecco, który jednak postawił warunek, aby nie kazano 

mu dokonywać mordu Lorenza de’Medici. W niedzielę wielkanocną dnia 26 kwietnia 

1478 r. podczas mszy w Santa Maria del Fiore dwaj spiskowcy Francesco Pazzi  

i Bernardo Bandini Baronchelli w strojach księży zasztyletowali Giuliana de’Medici. 

Jego ranny brat Lorenzo zdołał schronić się w zakrystii. Uczestniczący w spisku 

arcybiskup Pizy Francesco Salviati próbował w tym czasie opanować Palazzo della 

Signoria co zostało udaremnione. Ciało zamordowanego duchownego zostało 

wywieszone na jednym z balkonów Palazzo Vecchio. Bezskuteczne okazały się także 

próby podburzania ludności przeciwko Medicim przez Jacopo de’Pazzi. Następnego 

dnia został schwytany pod Florencją i zrzucony z okna Palazzo. Jego zwłoki wleczone 

najpierw po ulicach miasta wrzucono do Arno. Po trzech dobach zabito spiskowców, 

którzy chcieli zamordować Lorenza. Z kolei Bernardo Bandini Baronchelli - morderca 

Giuliana został po kilku miesiącach odnaleziony i wydalony z Konstantynopola, do 

którego zbiegł po zajściach we Florencji. Lorenzo de’Medici zadecydował o uwięzieniu 

wielu członków rodu Pazzich, a dziewczętom wywodzącym się z tej rodziny zakazał 

zawierania związków małżeńskich. Pomimo późniejszego cofnięcia tych decyzji dał się 

poznać jako człowiek mściwy i pragnący kontroli nad sprawami w mieście. W tym 

samym czasie Sykstus IV nałożył na niego ekskomunikę, a na miasto interdykt  

z powodu mordowania duchownych. Papież starał się także nakłonić do wojny  

                                                           
34 F. Guicciardini, Historie, s. 41; G. Capponi, Storia, t.2, s. 102-103; R. Caggese, Firenze, s. 424-426. 
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z Florencją Ferdynanda I króla Neapolu, co uniemożliwił mu Lorenzo, który w 1480 r. 

wynegocjował z władcą pokój35.  

Koniec XV wieku we Florencji utożsamiany jest z postacią Girolamo 

Savonaroli. Urodził się on w Ferrarze w 1447 r. w rodzinie wywodzącej się z Padwy. 

Jego dziadek Michele był znanym medykiem, który otrzymawszy zaproszenie od 

Niccolò d’Este przeniósł się do Ferrary aby pełnić służbę dworskiego lekarza oraz 

wykładowcy na lokalnym uniwersytecie. W późniejszym czasie Girolamo uzyskał tam 

tytuł magistra filozofii, by następnie skupić się na studiach medycznych, które jednak 

przerwał by rozpocząć życie zakonne. Wydaje się, że przyczyną takiej decyzji było 

wychowanie w głęboko religijnej rodzinie, zawód miłosny, pogarda dla wystawnego 

życia oraz brak akceptacji Savonaroli przez społeczeństwo z powodu jego brzydoty36.  

Był jednym z wielu wędrownych wówczas kaznodziei, który przybył do 

Florencji w 1483 r. w celu głoszenia wielkopostnych kazań w kościele San Lorenzo. 

Pobyt ten nie należał jednak do udanych. Ferraryjski dialekt, nieprzyjemny głos oraz 

nieprzekonująca gestykulacja Savonaroli nie znalazły zainteresowania wśród 

mieszkańców Florencji. Zakonnik udał się do Bolonii w celu ukończenia studiów 

teologicznych. W 1490 r. ponownie pojawił się we Florencji. Pomimo niezbyt dobrej 

dykcji i obcego dialektu zdobył rzesze wyznawców zafascynowanych jego intrygującą 

osobowością oraz obrazowym kazaniom. Nawoływał w nich do umartwiana się, 

odprawiania pokuty oraz zaprzestania uczestnictwa w zabawach i uroczystościach, które 

były nieodłącznym elementem życia florentyńczyków. Wielu z nich w poszukiwaniu 

skuteczniejszej drogi zbawienia decydowało się na wstąpienie do zakonu dominikanów. 

Szczególny lęk wywoływały w mieszkańcach przepowiednie zwiastujące rychły upadek 

miasta. Powstały wśród nich trzy ugrupowania: i Palleschi optujący za rodziną 

Medicich, i Piagoni zwolenników Savonaroli oraz gli Arrabiati przeciwników 

zakonnika. Mnich stał się gorliwym krytykiem florenckiego rodu twierdząc, że urzędy 

nie powinny być sterowane przez oligarchię. Savonarola owładnięty obsesją polegająca 

na kontrolowaniu moralności mieszkańców założył oddziały chłopców konfiskujących 

z domostw przedmioty takie jak obrazy, książki czy maski, które następnie miały 

spłonąć na potężnym stosie. Młodzi mieszkańcy Florencji ustawiali również na ulicach 

                                                           
35 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 258-259; G. Capponi, Storia, t. 2, s. 114-121; D. 

Murphy, Kondotierzy, s. 48; L. Martines, La congiura dei Pazzi. Intrighi politici, sangue e vendetta nella 

Firenze dei Medici, Milano 2012, s. 180-181. 
36 A. Ostrowski, Savonarola, Warszawa 1976, s. 13-19; S. Santi, Fra’Girolamo Savonarola. La sua vita, 

il suo tempo e la sua memoria, Firenze 2006, s. 7. 
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drewniane blokady w celu wymuszania od przechodniów (zwłaszcza młodych mężatek) 

pieniądzy. Bojówki chłopców układały w każdej dzielnicy stosy drewna zwane 

capannucci. Podczas ostatków karnawału starali się podpalać pryzmy drewna  

w różnych częściach miasta co doprowadzało do bójek na kamienie pomiędzy młodymi 

mieszkańcami, w wyniku których zdarzały się ofiary śmiertelne37. Florentyńczykom 

początkowo udawało się odstraszać oddziały utworzone przez Savonarolę. Sytuacja 

skomplikowała się w momencie kiedy w ich szeregach znaleźli się dorośli 

opiekunowie38.  

Koniec XV wieku był w Europie okresem wielu przemian w sferze polityki jak  

i mentalności. W 1492 r. Krzysztof Kolumb w czasie wyprawy sfinansowanej przez 

Izabelę Kastylijską odkrył nowe nieznane lądy, które kilkadziesiąt lat później nazwano 

Ameryką od imienia Ameriga Vespucci – florentyńczyka pomagającego w wyposażeniu 

żeglug Kolumba. W tym samym roku Kastylijczycy odbili Grenadę – ostatni bastion 

muzułmanów w Hiszpanii, a Rodrigo Borgia wybrany na papieża przybrał imię 

Aleksandra VI. Sytuacja polityczna zmieniała się również na Półwyspie Apenińskim39.  

W dniu 17 listopada 1494 r. terytorium Florencji najechały wojska króla Francji 

Karola VIII zmierzającego na koronację do Neapolu. Zapoczątkowało to poważny 

kryzys handlu oraz rzemiosła. Savonarola uznał inwazję za karę spowodowaną 

grzechami mieszkańców. Francuzi zostali wpuszczeni przez bramy Florencji,  

a członkowie Signorii (przede wszystkim Gino Capponi) starali się wynegocjować 

pokój. Piero de’ Medici, który zastąpił swego ojca oddał agresorowi trzy fortece nad 

Morzem Tyrreńskim. Znajdowały się one w miejscowościach Sarzana, Sarzanello  

i Pietrasanta. Z kolei mieszkańcy Pizy, których miasto od 1406 r. znajdowało się pod 

panowaniem Florencji ogłosili niepodległość, którą cieszyli się do 1509 r. Sam Piero 

de’Medici został wygnany z miasta 28 listopada 1494 r. Po opuszczeniu wojsk Karola 

VIII sytuacja we Florencji była pełna napięć. Savonarola został od tej pory 

przewodnikiem duchowym florentyńczyków oraz władcą Republiki. W 1495 r. zastąpił 

dotychczasowy podatek od nieruchomości (gabella) dziesięciną (decima). 

Zamierzeniem mnicha było zmniejszenie zysków najbogatszych obywateli miasta na 

                                                           
37 M. Plaisance, Florence: le Carnaval à l’époque de Savonarole [w :] Les fêtes urbaines en Italie à 

l’époque de la Renaissance. Vérone, Florence, Sienne, Naples (red.) F. Decroisette, M.Plaisance, Paris 

1993, s. 9-10. 
38 R.S. Lopez, The Three, s. 37-38; M. Adriani, Firenze sacra, Firenze 1990, s. 152-156; G.A. Brucker, 

Renaissance Florence, s. 269; J. Burckhardt, Kultura, s. 284-285, 288-290; A. Ostrowski, Savonarola, s. 

33-34; A. Panella, Storia, s. 164-165; M. Plaisance, Florence, s. 11. 
39 G. Capponi, Storia, t. 2, s. 201-201.  
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rzecz najuboższej części społeczeństwa. Reforma nie przyniosła jednak oczekiwanych 

rezultatów głównie z powodu zaangażowania Florencji w wojnę z Pizą. Nowy podatek 

wymusił na kupcach podniesienie cen podstawowych towarów żywnościowych: zboża, 

oliwy i wina. Teksty kazań mnicha skupiały się na moralnym oczyszczeniu 

mieszkańców dlatego domagał się kar dla sodomitów, osób uprawiających hazard czy 

spiskujących przeciwko państwu. W sferze kultury rządy Savonaroli przyczyniły się do 

porzucenia przez artystów sztuki wielbiącej radość życia. Od tej pory w obrazach 

florenckich malarzy dominował dramatyzm i niepokój co znakomicie ukazują dzieła 

Sandro Botticcellego. Mnich potępiał dzieła starożytnych autorów takich jak Owidiusz 

czy Terencjusz. Odrazę wzbudzały w nim bogato zdobione księgi autorstwa 

Wergiliusza lub Petrarki. W 1496 r. papież Aleksander VI ekskomunikował go  

z powodu niestawiania się na wezwania do Rzymu. Społeczne poparcie dla 

dominikanina malało z każdym dniem.  Wydalenie Savonaroli z Kościoła stało się 

asumptem do wydania dekretu przez Signorię, aby wygnać go z Florencji. Proces 

Savonaroli prowadzony był przez kardynała Francesca Romolino. Uwięzienie i tortury 

mnicha zakończyły się 28 maja 1498 r. Został powieszony i spalony na stosie na Piazza 

della Signoria podobnie jak dwóch jego współbraci Domenico Buonvicini oraz 

Silvestro Maruffi. Prochy dominikanina wrzucono do Arno40 .  

Tymczasem sytuacja polityczna Florencji końca XV wieku w żadnym stopniu 

nie przypominała dawnych lat świetności za panowania Medicich. Rozpoczęto wojnę  

o Pizę podbitą przez Francuzów. Prowadzona była ona najpierw przez Piera 

Caponniego, lecz nie zakończyła się powodzeniem. W 1499 r. Paolo Vitelli dowodzący 

bitwą pojednał się z królem Francji, co spotkało się z niezadwoleniem florentyńczyków, 

którzy zdecydowali się na jego aresztowanie i ścięcie. Podbój Pizy powiódł się dopiero 

w 1509 r.41.  

 Dnia 1 listopada 1502 r. na gonfaloniera sprawiedliwości wybrany został Piero 

Soderini zaufany współpracownik Piera de’Medici, który uchodził we Florencji za 

                                                           
40 G.A. Brucker, L’impero del fiorino, s. 98; tegoż, Renaissance Florence, s. 267; C. Bucci, Wielka 

historia sztuki. Wczesny renesans, Warszawa 2010, s. 380-381; G. Capponi, Storia, t. 2, s. 213, 221-222, 

252-254; A. Wyrobisz, „Wiek złoty" czy kryzys? Florencja w XV wieku i działalność́ Savonaroli (uwagi 

dyskusyjne na temat demagogii) ,, Odrodzenie i Reformacja w Polsce” , LI 2007, s. 257; R. Caggese, 

Firenze, s. 459-461; T. Parks,  La fortuna dei Medici. Finanza, teologia e arte nella Firenze del 

Quattrocento, Milano 2012, s. 212; M. Plaisance, Florence, s. 16-17. 
41 A. Panella, Storia, Firenze 1949, s. 185. 
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bezstronnego politycznie. Jednym z jego osiągnięć było przeprowadzenie reformy 

skarbu państwa42. 

1.3 Ustrój administracyjno-prawny 

 

System rządów średniowiecznej i renesansowej Florencji należał do najbardziej 

oryginalnych w ówczesnej Italii, przede wszystkim z powodu udziału kupców oraz ludu 

w jego kierowaniu. Fenomenem republikańskiego ustroju było również to, że 

poszczególne organy administracyjne działały nieprzerwanie wraz z objęciem rządów 

przez niekoronowany ród bankierów Medicich w 1434 r. Ustrój administracyjny 

Florencji kształtował się etapami. 

W XII wieku, po śmierci królowej Matyldy w 1115 r., miastem rządziło 12 

konsulów wybieranych wśród mieszczan i kupców, rada 100 buonuomini oraz grupa 

obywateli tworząca zgromadzenie arengo43. W wyniku konfliktów pomiędzy 

ugrupowaniami gwelfów i gibelinów wprowadzono urząd podesty. 

W początkowym okresie istnienia, komuny stanowiły wspólnoty składające się  

z miejscowej ludności, których celem była ochrona ich praw przeciwko wpływom 

arystokracji oraz zarządzanie administracją. Tego typu działalność przyczyniła się do 

wzrostu świadomości narodowej wśród mieszkańców w czym pomagali również lokalni 

biskupi. Rozwój polityczny państw-miast w XI i XII wieku przeobraził komunę  

w instytucję publiczną, której istotą była standaryzacja praw44.  

W 1250 r. władzę wykonawczą na 10 lat uzyskał lud (popolo primo). Od 1282 r. 

ustrój polityczny ulegał zmianie - na najwyższych szczeblach władzy zaczęli zasiadać 

przedstawiciele cechów, a tzw. Constituzione del Popolo było pierwszą demokratyczną 

konstytucją, która legalizowała urząd kapitana komuny. Organizacja ludowa miała 

charakter militarny - składała się z 20 kompanii, które reprezentowali chorąży. Na czele 

ludu stał kapitan (osoba nie będąca florentyńczykiem). Był on wspierany przez 2 rady 

(pierwszą składającą się z 12 członków wywodzących się z najbardziej zasłużonych 

rodzin miasta, oraz drugą, w której skład wchodziły 24 osoby, będące przedstawicielami 

cechów). Jednym z  zarządzeń popolo było upowszechnienie zasady, aby wieże rodów 

wznoszono do wysokości 29 metrów, co niejako symbolizowało poniżenie tej warstwy 

                                                           
42 G. Capponi, Storia, t. 2, s. 281. 
43 G. Capponi, Storia, t.1, s. 19-20. 
44 J.A. Gierowski, Historia, s. 65; H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie 

Apenińskim [w:] Rozkwit średniowiecznej Europy (red.) H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 360-361. 
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społecznej. Przełomowym wydarzeniem był rok 1293 kiedy lud kierowany przez 

kapitana Giano della Bella ustanowił tzw. Ordinamenti di giustizia – konstytucję 

pozbawiającą przedstawicieli rodzin szlacheckich (grandi) możliwości otrzymywania 

urzędów i praw obywatelskich oraz noszenia broni. Jak zauważył Jacques Heers, 

Ordinamenti di giustizia nie były pierwszym tego rodzaju dokumentem  

w średniowiecznej Italii ponieważ już 10 lat wcześniej w Bolonii sporządzono 

Ordinamenti sacrati e sacratissimi zawierające podobnego rodzaju obostrzenia wobec 

szlachty. Della Bella nie był politykiem. Urodził się w szlacheckiej rodzinie, brał udział 

w bitwie pomiędzy stronnictwami gwelfów i gibelinów pod  Campaldino w 1289 r. 

Według jednego z przekazów podczas sprzeczki z Piero Frascobaldim doznał 

poważnego urazu twarzy i stracił nos. Nie można zaprzeczyć, że był to człowiek 

miłujący wolność i stojący w obronie najniższych klas społecznych. Wprowadzenie 

Ordinamenti di giustizia stało się przyczyną dążenia do wykluczania szlachty z rządów. 

Wielokrotnie sprawy państwowe, które powinny być priorytetem w podejmowanych 

przez szlachciców decyzjach zostawały przysłaniane interesami prywatnymi. Florenccy 

mężowie stanu podczas sprawowania rządów nigdy nie rezygnowali z pomocy 

członków rodziny czy przyjaciół pełniących podobne stanowiska na szczeblach 

administracyjnych miasta. Na tej płaszczyźnie powszechne stawały się spory pomiędzy 

różnymi rodami, które przyczyniały się do opuszczania miasta przez członków 

zamożnych, florenckich rodzin i pozbawienia ich praw obywatelskich. Najwięcej tego 

typu wydarzeń miało miejsce w XIII wieku kiedy na terenie gwelfickiej Florencji trwały 

walki z gibelinami. Szlachta w tym mieście była podzielona na frakcję Donatich 

(gwelficką, popierającą papieża) oraz Ubertich (gibelińską, optującą za cesarzem). 

Rozłam ten podyktowany był ówczesną sytuacją polityczną w Europie, trwającą już od 

XII wieku, związaną z walką o dominium mundi pomiędzy papiestwem, a Cesarstwem 

Niemieckim. W zależności od aktualnej sytuacji w Italii, rządy we Florencji sprawowali 

zwolennicy jednego lub drugiego ugrupowania, co wzbudzało niepokój wśród 

mieszczan powoli wzbogacających się dzięki ogólnej poprawie dobrobytu w Republice. 

W 1246 r. król Neapolu Fryderyk II, przeciwnik Państwa Kościelnego, chcąc zwiększyć 

swoje wpływy w Toskanii poparł rodzinę Ubertich i wydał przyzwolenie na wygnanie 

Buondelmontich. Podział na zwolenników gwelfów oraz gibelinów był widoczny także 

w Orvieto (rodziny Monaldeschi i Filippeschi), Pistoi (Cancellieri i Panciatichi), czy też 

Mediolanie (rodziny Torriani i Visconti). Do grupy popierającej gwelfów we Florencji 
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należeli przedstawiciele bogatych rodzin: Buondelmonti, Nerli, Rossi, Frescobaldi, 

Mozzi, Bardi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, 

Lucardesi, Chiaramontesi, Compidatesi, Cavalcanti, Giandonati, Gianfigliazzi, Scali, 

Gualterotti, Importuni, Bostichi, Tornaquinci, Vecchietti, Tosinghi, Arrigucci, Agli, 

Sici, Adimari, Visdomini, Donati, Pazzi, della Bella, Ardinghi, Tedaldi, Cerchi. Wśród 

zwolenników gibelinów znaleźli się: Uberti, Mannegli, Ubriachi, Fifanti, Amidei, 

Infangati, Malespini, Scolari, Guidi, Galli, Cappiardi, Lamberti, Soldanieri, Cipriani, 

Toschi, Amieri, Palermini, Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattani, Agolanti, Brunelleschi, 

Caponsacchi, Elisei, Abati, Tedaldini, Giuochi, Galigai. Podział ten objął dodatkowo 

rodziny wywodzące się niższych warstw społecznych45.  

Ordinamenti della giustizia zawierały również zapis o tym, że każdy obywatel 

miał obowiązek zapisać się do cechu (kto tego nie uczynił stawał się scioperato – 

plebejuszem). Dodatkowo jeśli tego obowiązku nie dopełnił szlachcic wówczas tracił on 

prawo do nazywania siebie obywatelem oraz możliwość uczestnictwa w rządach.  

W omawianych zarządzeniach istotna była kwestia kto decyduje o władzy nad miastem: 

jednoznacznie określono, że podstawą do jej ustanowienia jest decyzja wszystkich 

cechów. Wśród nich mieszczanie typowali reprezentantów do rady starszych 

cechowych (7 przedstawicieli z cechów większych, 5 ze średnich i 9 z mniejszych). 

Ustanawiano również urząd chorążego sprawiedliwości (gonfaloniere di giustizia), 

który przewodził armią i ochraniał lud przed wpływami szlachty46.  

Po śmierci cesarza Fryderyka II w 1250 r. gwelfowie zdobyli poparcie 

mieszczan oraz ludu. Komuną zaczęły rządzić cechy większe i parta gwelfów. Skład 

administracyjny republiki przyjął wówczas następujący skład: 8 priorów, 1 chorąży 

sprawiedliwości, dwie rady - 12 buonuomini, 16 gonfalonierów oraz 20 chorążych, 

kompanii ludowych (szefowie milicji). To właśnie oni tworzyli Signorię – główny 

urząd sprawujący władzę, którego miejscem rezydowania było Palazzo Vecchio, zwany 

niegdyś Palazzo dei Priori (z racji urzędowania w nim priorów od 1302 r.) bądź Palazzo 

Nuovo. Był to najbardziej reprezentacyjny budynek miasta symbolizujący władzę.  

W 1320 r. do jego fasady dobudowano podest, z którego najwyżsi rangą urzędnicy 

                                                           
45 P. Villari, The Two, s. 444-447; B. Pullan, A History, s. 41; N. Machiavelli, Historie florenckie, (tłum. 

K. Estreicher), Warszawa-Kraków 1990, s. 70; W. Rolbiecki, Akademie, s. 43-45; J. Heers, La storia, s. 

37; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. L’egemonia guelfa e la vittoria del popolo, 

Firenze 1957, s. 622-623. 
46 C.Hibbert, Medyceusze, s.15-20; H. Manikowska, Nadzór, s. 42-49; G. Capponi, Storia, t.1, La Spezia 

1990, s. 82-84.  
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obserwowali uroczyste procesje lub odbierali hołdy. Poniżej ustawiano ołtarz z obrazem 

Madonny z Imprunety oraz relikwie świętych. Do zadań Signorii należało 

reprezentowanie Republiki na arenie międzynarodowej, kontrola administracyjna oraz 

powoływanie poszczególnych organów władzy. W szczególności zaś jej członkowie 

dbali o przestrzeganie praw komuny dlatego też w 1307 r. ustanowiono stanowisko 

l’Esecutore degli Ordinamenti della giustizia. Florentyńczycy zwali go potocznie 

messer l’Asevitore. Był on wybierany przez podestę oraz kapitana ludu spośród osób nie 

pochodzących z Florencji. Miał być on ekspertem w dziedzinie prawa, a do jego zadań 

należało informowanie milicji o atakach szlachty na ludność oraz osądzanie ich kiedy 

dokonywali zniszczeń budynków zamieszkiwanych przez uboższych. W celu 

zapewnienia lepszej ochrony florentyńczykom przed Palazzo Vecchio ustawiony był 

pojemnik przeznaczony do wrzucania anonimowych donosów (tamburazioni) na 

szlachtę. Opróżniany co tydzień, pozwalał l’Esecutore na zaznajomienie się  

z aktualnymi problemami mieszkańców. Początek rządów Signorii miał miejsce  

w styczniu i trwał 2 miesiące, co oznacza, że w ciągu roku 6 razy ogłaszano wybory. 

Dzień inauguracji rządów urzędników-elektów rozpoczynał się uroczystością  

o wczesnej porannej godzinie. Zamykano wówczas warsztaty rzemieślnicze,  

a florentyńczycy udawali się na plac Signorii by ujrzeć nowych przedstawicieli władzy. 

Po wyborze, członkowie szli po raz ostatni do swoich domów w towarzystwie rodziny  

i przyjaciół, gdyż przez najbliższe 2 miesiące pozostawali w murach Palazzo Vecchio, 

gdzie nocowali i spożywali posiłki. Posiadali tam swoje prywatne pokoje ułożone 

według dzielnicy, z kolei najważniejsze pomieszczenie należało do chorążego 

sprawiedliwości (gonfaloniere di giustizia). Florentyńczyk, który nim zostawał musiał 

mieć ponad 45 lat. Kiedy po wyborze udawał się do Palazzo Vecchio wręczano mu 

flagę przedstawiającą biały krzyż na rubinowym tle, którą przechowywał w swoim 

pokoju. W istotnych momentach wyjeżdżał konno z pałacu wraz ze swym sztandarem. 

Do dyspozycji priorów pozostawał notariusz (il notaio dei Signori Priori) ponad 30-

letni obywatel miasta, obejmujący urząd z chwilą wyboru nowych urzędników.  

W czasie ceremonii zasiadał obok nich wraz z Cancelliere delle Riformagioni i Notaio 

delle Tratte. Do obowiązków notariusza należało przepisywanie rozporządzeń priorów  

i gonfaloniera. a także nadzór, aby nikt niepowołany nie przywłaszczył sobie kluczy do 

miasta, znajdujących się w jego prywatnym apartamencie w Palazzo Vecchio. Priorzy 

posiadali tak zwanych donzelli, czyli 9 służących, którzy pochodzili z mieszczańskich 
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florenckich rodzin. Do ich powinności należało odprowadzenie swoich przełożonych do 

pokojów oraz krojenie im potraw, kiedy przebywali w jadalni47.  

Rezydentami Palazzo Vecchio byli również posłańcy – tavolaccini. Swoją 

nazwę zawdzięczali drewnianej, prostokątnej desce z namalowanymi insygniami 

republiki, którą przynosili podczas publicznych uroczystości. Ponadto co wieczór 

zamykali bramy miasta na klucze przechowywane u notariusza. Podczas wyborów 

zbierali do urn bób (fave) – biały oznaczał głos na tak, a czarny na nie. Następnie ziarna 

były liczone przez 2 braci zakonnych, przechowujących pieczęć miasta. Ilość głosów za 

i przeciw ustawom była odnotowywana w tzw. Libri Fabarum, co można 

przetłumaczyć jako Księgi Fasoli. Zapisywano w nich również treści aktów prawnych, 

które nie otrzymały 2/3 głosów i tym samym nie weszły do obowiązującego 

ustawodawstwa. Tavolaccini, którzy z powodu podeszłego wieku lub wypadku 

zmuszeni byli zrezygnować z pracy otrzymywali połowę wypłaty przeznaczoną dla 

sprawnych pracowników i nazywani byli wówczas quelli di mezza paga. Na roczną 

kadencję powoływano capitano de’fanti, bądź capitano del Pallazo. Jego wyboru 

dokonywali priorzy, gonfalonier oraz kolegia większością 2/3 głosów. Musiała być to 

osoba pochodząca z terenów odległych o 70 mil od ziem objętych panowaniem 

Florencji, powyżej 35 roku życia, która przez ostatnie 5 lat nie piastowała żadnego 

stanowiska. Jej zadaniem było dowodzenie 93 milicjantami (fanti) oraz ochrona Palazzo 

Vecchio. Osobną grupę stanowili doradcy. Byli to comandatori czyli 7 uczonych. 

Podobną rolę pełnili sapienti, czyli 4 konsultanci w kwestiach prawnych, będący 

sędziami lub adwokatami. Ich wyboru co 4 miesiące dokonywali priorzy, gonfalonier 

oraz 2 kolegia. Na podstawie statutów podesty z 1325 r. co 3 miesiące wybierano 3 lub 

4 adwokatów komuny (statuty z 1415 r. dodatkowo usankcjonowały tę decyzję).  

Funkcje służebne pełnili też mazzieri stanowiący grupę 12 osób noszących czerwone 

szaty ze srebrnymi elementami, byli oni wysyłani do miasta w celu ochraniania 

kościołów i szpitali. 8 trombetti (trębaczy) młodych, wykształconych mężczyzn, którzy 

ogładę towarzyską i doświadczenie zdobywali wcześniej na wielu włoskich dworach, 

                                                           
47 E. Conti, A. Guidotii, La civiltà, s. 181-183; G. Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del 

primo Quattrocento, t. 2, Firenze 1981, s. 36-37; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civilta 

fiorentina. Parte prima. Impulsi interni, influssi esterni e cultura politica, Firenze 1962, s. 160-161; A. 

Zorzi, La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo 

Stato territoriale, Firenze 2008, 154-159; R. Caggese, Firenze, s. 296; C. Klapisch-Zuber, Ritorno alla 

politica. I magnati fiorentini 1340-1440, Paris 2006, s. 109-110; J.M. Najemy, Florentine Politics and 

Urban Space [w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 

2006, s. 32. 
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nosili oni także symbol republiki tam gdzie pojawiał się kapitan. Oprócz nich 

zatrudnionych było 6 osób grających na dużych trąbach trombadori, 1 cennamello (na 

szałamajach), 1 naccherino (na bębnach), 3 pifferi (na fujarce pasterskiej) oraz  

1 trombone W pałacu zatrudnionych było 4 dzwonników (campanari di Palagio), 

kucharz z dwoma pomocnikami, herold-młody jeździec, który często zabawiał priorów 

oraz spenditore di Palazzo - posłaniec48.  

Urzędnicy byli wybierani co dwa miesiące. Tak częste elekcje powodowały 

wśród florentyńczyków świadomość trwania ciągłego procesu wyborczego. Taki system 

stanowił okazję dla urzędników do stosowania bardzo przemyślanych zagrywek 

propagandowych oraz umiejętność tworzenia coraz to nowych regulacji uchwalanych 

niedługo przed nowymi wyborami49. Według przekazu Gene Adama Brucker’a, 

sprawowanie władzy przypadało wyłącznie przedstawicielom 21 arti ( 12 arti maggiori 

i 9 arti minori) Możliwości tej nie miało tysiące fizycznych pracowników (którzy 

pomagali np. przy wyrobie tekstyliów) czy też szlachciców (co gwarantowały 

Ordinamenti della giustizia). Pomimo tego, że społeczność cechów oscylowało 

pomiędzy 5000, a 6000 mężczyzn (w II poł. XIV w.) to zaledwie 1/3 z nich pełniła 

jakąś funkcję w administracji.  Aby dokonać ich elekcji powoływano trzy komisje 

ustanawiane przez Signorię, partię gwelfów oraz cechy. Pierwsza z nich składała się  

z 6 podkomisji reprezentujących 6 dzielnic (sestieri). Komisja cechów była z kolei 

wybierana przez 7 cechów większych (przedstawicieli handlarzy sukien, wełny, 

jedwabiu, kuśnierzy, notariuszy, lekarzy, aptekarzy oraz bankierów). Każda komisja 

układała listy tzw. mężczyzn godnych (ich selekcja przebiegała według kryteriów wieku 

i stanu cywilnego). Głosowanie miało charakter tajny, podlegało kontroli notariusza  

i dwóch zakonników spoza Florencji. Nazwiska kandydatów, którzy otrzymali 

większość pojawiały się na listach komisji, ta z kolei dokładała wszelkich starań aby 

bezpiecznie przechowywać je w Palazzo della Signoria. Kolejnym etapem było 

zestawianie ze sobą list. Wybierano te osoby, których nazwiska widniały przynajmniej 

na dwóch z nich. Następnie układano 2 nowe wykazy według dzielnic i kompanii 

ludowych. Ostatnim etapem był wybór elektorów (zwracano uwagę na ich 

                                                           
48 G. Brucker, Renaissance Florence, New York 1969,  s. 135. G. Guidi, Il governo della città-repubblica 

di Firenze del primo Quattrocento, Firenze 1981, t.2, s. 35-39; G. A. Brucker, Renaissance Florence, 

Toronto 1969, s. 135; D’Accone F., Lorenzo the Magnificent and Music [w:] Lorenzo il Magnifico e il 

suo mondo. Atti del Convegno internazionale di studi (Firenze, 9-13 giugno 1992), Firenze 1994, s. 262-

263. 
49 J. Lucas-Dubreton, Życie codzienne w czasach Medyceuszy, s. 20-21; J. Olkiewicz, Z dziejów Florencji,  

Warszawa 1968, s. 65; J. A. Gierowski, Historia,  s. 96-97. 
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przynależność do cechów większych lub średnich oraz dzielnicę, z której się 

wywodzili). Nowo wybrani głosowali tajnie pod kierunkiem podesty lub egzekutora 

sprawiedliwości za wyborem 100 popolanów – absolutnie gwelfów z każdej 

wyodrębnionej administracyjnie części miasta, dbając przy tym aby nie znalazły się 

wśród nich osoby należące do jednej rodziny50.  

To właśnie popolani oddawali tajnie głosy na kandydatów z list (dzielnicowej  

i kompanii ludowej). Na urząd został wybierany ten kto zdobył 66 głosów za. Kartka  

z jego nazwiskiem pojawiała się w worku odpowiadającym konkretnej dzielnicy. 

Dodatkowo wybierano osobę, która mogła objąć urząd jeśli nie pojawiały się 

przeszkody takie jak wyjazd z miasta, długi wobec komuny czy posiadanie członka 

rodziny w innych urzędzie. Nazwiska nowo wybranych członków cechów (co najmniej 

30-letnich) umieszczano w skórzanych torbach (borse), przetrzymywanych w zakrystii 

kościoła Santa Croce. Ich wyboru dokonywano na 3 dni przed objęciem urzędu. 

Głosowanie odbywało się podczas uroczystej ceremonii religijnej. Do osób 

niewybieralnych należeli zadłużeni, krewni osób już wybranych oraz obywatele, którzy 

niedawno zakończyli swoje kadencje.  Osoby wybrane nazwano prori, piastowały one 

urząd przez dwa miesiące. W tym czasie tworzyli Signorię, składającą się z 9 mężczyzn 

(6 z nich reprezentowało cechy większe, a 2 mniejsze). Dziewiąty z kolei zostawał 

gonfalonierem, który opiekował się chorągwią miasta. Po zakończonych wyborach 

priori przenosili się do Palazzo della Signoria. Za wykonywaną pracę otrzymywali 

skromne pensje, jednak o prestiżu ich stanowiska świadczył fakt, że posiadali liczną 

służbę oraz umilających czas błaznów. Priorów wyróżniał strój - nosili oni purpurowe 

płaszcze z gronostajowym kołnierzem, natomiast odzienie gonfaloniera zdobiły 

dodatkowo wyszywane złote gwiazdy51.  

Istniały także stanowiska urzędnicze, które obejmowały osoby pochodzące 

spoza Florencji (było to gwarancją bezstronności w czasach powracających walk 

pomiędzy przeciwnymi sobie frakcjami politycznymi): podesta, człowiek o szlacheckim 

pochodzeniu, który przy pomocy doktorów prawa i notariuszy utrzymywał pieczę nad 

testamentami, posagami oraz nadzorował procesy. Wśród zamożnej warstwy społecznej 

wykształciło się przekonanie, że będzie on stał na straży ich interesów oraz nie 

                                                           
50 H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim[w:] H. Samsonowicz (red.) 

Rozkwit średniowiecznej Europy, Warszawa 2001, s. 305-358; G. A. Brucker, Renaissance Florence, s. 

133-134; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini, s. 630-631. 
51 C. Hibbert, Medyceusze, s. 16-17. 
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dopuszczał do konfliktów między urzędnikami. Pierwszym florenckim podestą został  

w 1207 r. Gualfredetto z Mediolanu, którego wspierała rada przyboczna oraz ogólna 

(cechy). Kolejnym przedstawicielami funkcji państwowych byli kapitan ludowy oraz 

strażnik miasta czuwający nad tym aby lud nie był krzywdzony przez warstwę 

szlachecką. Funkcję priorów wspomagały rady (Rada Ludowa dbająca o poszanowanie 

praw, Rada Dziesięciu chroniąca wolność obywateli, Najwyższa Rada Dziesięciu tzw. 

Balia tworzona na czas wojny, 8 straży, czyli policja państwowa. 

W 1346 roku wystosowano dekret stanowiący o tym, że florentyńczykami mogą 

być osoby urodzone w mieście, contado bądź osoby których przodkowie wywodzili się 

z toskańskiej stolicy52.  

Kwestie legislacji oraz polityki zagranicznej Signoria konsultowała z 2 radami 

(Collegi), a mianowicie Dodici Buonomini (12 obywateli) sprawujących trzymiesięczną 

kadencję oraz Sedici Gonfalonieri (16 obywateli) wybieranych na 4 miesiące. 

Przedstawiciele obu tych organów byli obecni podczas ogłaszania dekretów i wyborze 

stanowisk administracyjnych.  

W zależności od sytuacji w jakiej znajdowała się Florencka ustanawiano rady 10 

Wojny, 8 Straży, 6 Handlu. Istotne były stanowiska urzędnicze: kanclerza 

(utalentowanego pisarza), Notaio delle Riformagioni, który obwieszczał ludowi 

zarządzenia Signorii, podesty – głównego sędziego zamieszkującego więzienie 

(Bargello), zazwyczaj obcokrajowca wywodzącego się ze szlacheckiej rodziny.  

W momentach zagrożenia miasta z campanilli rozlegał się dźwięk dzwonu zwanego 

Vacca (wydawany przez niego odgłos przypominał ryk krowy). Był to sygnał dla 

mężczyzn powyżej 14 roku życia by wyruszyli ze swoich dzielnic na Piazza della 

Signoria w celu uformowania Parlamento. Po weryfikacji, czy przybyli obywatele 

stanowią 2/3 uprawnionych, tworzono Balię – komitet ocalenia, którego celem było 

doprowadzenie do zakończenia kryzysu53. We Florencji funkcjonował także urząd 

odpowiedzialny za planowanie urbanistyczne zwany Ufficiali di Torre. Został on 

powołany 23 października 1349 roku kiedy miasto zmagało się z problemem epidemii, 

wówczas wiele budynków zostało opuszczonych przez lokatorów. Do zadań tego 

                                                           
52 J. Olkiewicz, Z dziejów s. 66, 82-83; J. Heers, La storia, s. 46-47; D. Murphy, Kondotierzy, s. 4. 
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organu należało nadzorowanie budowli, monitorowanie stanu dróg oraz posiadłości, 

określanie przepisów budowlanych, a nawet wyznaczanie zadań dla milicji54.  

Ponadto ważnym organem Republiki była kancelaria, na jej czele z kanclerzem, 

na którego mówiono cancelliere e dettatore, czy pierwszy kanclerz. Jego siedziba 

mieściła się w Palazzo Vecchio. Priorzy w XV wieku mianowali na to stanowisko 

osobę o świetnym wykształceniu humanistycznych. W miastach-państwach uznawano 

że najbardziej adekwatnymi osobami do pełnienia posady sekretarza byli humaniści. 

Kanclerze korzystali ze swojego swojego talentu pisarskiego do przygotowywania 

tekstów gloryfikujących Florencję, dlatego władze miasta zawsze hojnie ich 

wynagradzały. Humaniści niejednokronie przypominali obywatelom Republiki 

Florenckiej, że zobowiązani są do służby ojczyźnie 55.  

Nieobca kanclerzom była działalność edukacyjna polegająca na przekazywaniu 

wiedzy z zakresu epistolografii, historii, czy języków obcych swoim następcom lub 

pomocnikom. Praca kanclerza, podobnie jak inne tego typu stanowiska, była 

honorowana. Wynagrodzenie kanclerza wynosiło 100 złotych florenów rocznie (za co 

można było zakupić 2 bogato zdobione stroje wyszywane kolorowymi nićmi  

z elementami pereł), natomiast jego pomocnicy otrzymywali po 40 florenów. Jego praca 

była gratyfikowana dodatkowo wówczas kiedy sporządzał dokumenty np. 

rozporządzenia i poświadczenia dla papieży, kardynałów, czy władców, w które 

zaopatrywani byli florentyńczycy wysyłani z misjami za granicę. Opłata ta wzrastała  

w momencie gdy potrzebowano listu polecającego, który został napisany w stylu 

bardziej przekonywującym i ukazywał podróżującego mieszkańca Florencji  

w pozytywnym świetle56.  

Kanclerz miał do dyspozycji pomocników, z wykształcenia notariuszy 

pracujących jako kopiści. Zajmowali się oni przepisywaniem istniejących już tekstów 

lub pisali je pod dyktando kanclerza. Pisma przygototwywali również oni sami  

w imieniu kanclerza, który jedynie podpisywał dokument. Notariusze kształcili się  

w arte dei Giudici e Notai. Liczba pomocników kanclerza była zmienna. Bartolomeo 

Scala miał ich 10, natomiast Paolo Fortini 5. Na podstawie tzw. Minutari, czyli listów 

sporządzanych na brudno przez kopistów dowiadujemy się, że pomocnicy kanclerza 

                                                           
54 M. Adriani, W renesansowej Florencji. Panorama społeczności. 300 barwnych ilustracji, Wrocław 

1973, s. 32. 
55 B. Beuys, Florencja, s. 16-20; J. Burckhardt, Kultura, s. 147. 
56 R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte prima. Impulsi interni, 

influssi esterni e cultura politica, Firenze 1962, s. 182-184. 
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podlegali hierarchii, która wynikała z długości stażu pracy oraz różnic w płacach. 

Mówiąc o pomocniku kanclerza należy wspomnieć, że musiał być wyćwiczony  

w kaligrafii. W jego posiadaniu znajdowała się niekiedy mała biblioteka zawierająca 

księgi poświęcone literaturze, historii, lub zasadom retoryki. Posadę notariuszy  

w kancelarii dziedziczyli czasami członkowie rodzin jej urzędników. Innym 

pracownikiem tej instytucji był Notaio delle Riformagioni, (od 1374 r.). Miał on za 

zadanie notować przebieg wyborów urzędników na nowe stanowiska i sporządzać 

zapisy prawne. Była to jedyna osoba mogąca zagwarantować prawidłowość 

przeprowadzania każdego etapu procedury wyborów na urzędników57.  

Mówiąc o pochodzeniu urzędników należy wspomnieć, że wielu z nich nie 

urodziło się we Florencji. Np. Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini czy Bednedetto 

Accolti wywodzili się z Arezzo, natomiast Poggio Bracciolini urodził się  

w miejscowości Terranuova58.  

W 1374 r. powołano Ufficio delle Tratte, które stanowiło część kancelarii  

(i któremu podlegał Notaio), czyli instytucję mającą na celu archiwizowanie 

sprawozdań z głosowań. Wśród innych zadań kancelarii należy wymienić nadzorowanie 

misji dyplomatycznych florentyńczyków, to w jej murach przyjmowano sprawozdania 

od wysłanników, czy ambasadorów z przebiegu działań zagranicznych. Dodatkowo 

kanclerz sporządzał instrukcję dla florenckich konsulów. Zaprzysiężenie na to 

stanowisko odbywało się wedle określonego wzoru zawierającego zwrot do Boga, 

priorów, 12 buouomini oraz gonfalonierów. W kolejnej części podkreślano zalety 

nowego kanclerza, przekonywano o jego przygotowaniu i wiedzy z zakresu literatury, 

dyplomacji, czy retoryki (w statusie podesty z 1325 r. opisano kanclerza jako … in arte 

dictaminis expertus59.   

                                                           
57 V. Arrighi, La cancelleria fiorentina al tempo di Coluccio Salutati[w:] Coluccio Salutati e Firenze. 

Ideologia e formazione dello Stato, (red.)R. Cardini, P. Viti, Arezzo 2008, s. 55-58. 
58J. Burckhardt, Kultura, s. 143-158; R. H. Bautier, Chancellerie et culture au Moyen Age [w:] 

Cancelleria e cultura nel medioevo. Communicazioni presentate nelle giornate di studio della 

comissione. Stoccanda 29-30 agosto 1985. XVI Congresso Internazionale di Scienze. (red.) A. Gualdi, 

Vaticano 1990, s. 42-50. 
59 Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale di ellege Coluccio Salutati Cancelliere Dettatore del 

Comune [w:] D. Marzi, La cancelleria della repubblica fiorentina, Firenze 1910, s. 578-579; R. Fubini, 

Diplomacy and government in the Italy city-states of the fifteenth century (Florence and 

Venice)[w:]Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice, 1450-

1800, Cambridge 2000, s 25-48; V. Arrighi, I coadiutori di Leonardo Bruni [w:] Leonardo Bruni 

cancelliere della Repubblica di Firenze. Convegno di studi (Firenze 27-29 ottobre 1987) (red.) P. Viti, 

Firenze 1990, s. 56; D. De Rosa, Coluccio Salutati il cancelliere e il pensatore politico, Firenze 1980, s. 

55. 
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Według prawa urząd ten miał obejmować co roku obywatel, który zdobył 

wiedzę w cechu notariuszy. Na podstawie życiorysów kanclerzy można stwierdzić, że 

zajmowali oni to stanowisko przez kilkanaście lub niekiedy kilkadziesiąt lat.  

Statuty podesty z 1321 r. zawierały zapis zezwalający priorom i gonfalonierowi 

na tworzenie całkowicie nowych urzędów. Jednak warunkiem powoływania organów 

była długość ich kadencji – nie więcej niż 2 miesiące (chociaż i od tej zasady niekiedy 

się uchylano). Warto wspomnieć o paciali, czyli 5 przedstawicielach cechów 

większych, 3 cechów mniejszych oraz 1 szlachcicu, którzy po wyborze dokonywanym 

przez priorów, gonfaloniera, 16 gonfalonierów i 12 buonuomini mieli za zadanie 

wprowadzać ład i zgodę między mieszkańcami. W 1386 r. wybrano osobę 

odpowiedzialną za kontakty ze Sieną, w 1408 r. powołano na rok 2 księgowych, którzy 

weryfikowali pisma Ufficio della Castella. Z kolei 1415 r. ustanowiono grupę 

urzędników, odpowiedzialnych za odbudowywanie i konserwację budynków 

znajdujących się wzdłuż Arno60.  

Wydawać by się mogło, że Florencja rządziła się w sposób wzorowy ze względu 

na swój system demokratyczny, jednak w rzeczywistości nie był on przychylny 

robotnikom, szlachcie czy grandi – negowano bowiem ich możliwość obradowania  

w Palazzo della Signoria. Kontrola wyborów przebiegała pod okiem najbogatszych 

rodzin kupieckich, które czujnie pilnowały, by z borse losowano kartki z nazwiskami 

zaufanych im osób. W sytuacjach kiedy nie udało się tego osiągnąć dokonywano 

natychmiastowych reform (po zwołaniu Balii i Parlamento), by wyeliminować priorów 

zagrażających interesom poszczególnych rodów61.  

Ordinamenti della giustizia pozwoliły cechom na wybór priorów i gonfaloniera 

sprawiedliwości. Dysponował on liczną grupą milicji (początkowo 1000 potem 2000 

mężczyzn), co ułatwiało mu wypełnianie rozkazów 6 priorów. Taka forma kolegium 

Signorii przetrwała, aż do XVI wieku. Decyzje, które podejmowało były konsultowane 

z członkami Rady Stu, do której należeli kupcy, a następnie przedstawiane Radzie 

Ludowej (dwa zgromadzenia po 80 i 300 członków wywodzących się ze wszystkich 

cechów), na której czele stał kapitan ludu, Radzie Gminy (przewodzonej przez podestę)  

składającej się z 90 i 300 osób wspomaganych dodatkowo przez konsulów 

poszczególnych cechów. Głosowania urzędników mogły przybierać formę jawną lub 
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61 J. Olkiewicz, Z dziejów, s. 18. 



46 

 

tajną, odbywały się poprzez wybór nasionek bobu – czarnych oznaczających tak  

i białych symbolizujących negację propozycji. Wyjątkowo ważne problemy były 

przedstawiane mieszkańcom zebranym na Piazza della Signoria, którzy mogli wyrazić 

swoje stanowisko w danej sprawie, poprzez oklaski bądź okrzyki62.  

Dzięki licznym organom zarządzającym Republiką istniała możliwość kontroli 

nad większością liczbą obywateli. U progu XIV wieku gwelfowie, wśród których 

znajdowali się kupcy oraz bankierzy, stale kontrolujący wewnętrzne sprawy miasta 

obejmowali najważniejsze urzędy. W celu pozbycia się swoich politycznych rywali nie 

dopuszczali ich do stanowisk administracyjnych lub wypędzali z miasta. Całkowicie 

odizolowane od udziału w rządzenie miastem były grupy społeczne nie posiadające 

prawa do zrzeszania się - służba, najemnicy, lub wyrobnicy, którzy byli najuboższymi 

mieszkańcami Florencji 63.  

1.4 Rola i znaczenie rodu Medicich 

 

 Kształtowanie polityki i kultury Florencji w omawianym okresie było zasługą 

najbogatszych mieszczańskich rodzin, wśród których szczególne miejsce przypadało 

rodzinie Medicich. Pochodziła ona z toskańskiej miejscowości Mugello. Według 

istniejących hipotez protoplaści rodu mogli być zwykłymi rolnikami, węglarzami, bądź 

też lekarzami, co wiąże się z ich nazwiskiem, a także herbem. Medici pojawili się we 

Florencji między XII, a XIII wiekiem i początkowo trudnili się zarówno rzemiosłem jak 

i handlem. Niektórzy członkowie rodu mieli możliwość sprawowania miejskich 

urzędów. W XIV wieku ich wpływy na lokalną politykę zaczęły znacznie wzrastać, tym 

samy stanowiąc zagrożenie dla pozostałych szlacheckich rodzin np. Pazzich czy 

Bardich64.  

 

Giovanni Bicci de’ Medici 

Prekursorem potęgi rodu był Giovanni Bicci de’Medici. Urodził się on we 

Florencji ok. 1360 r w niezbyt bogatej rodzinie Averada de’Medici i Jacopy Spini jako 

jedno z pięciorga dzieci. Majątek, który odziedziczył po ojcu nie pozwolił mu na 

                                                           
62 I. Cloulas, Wawrzyniec, s. 25.  
63 J. A. Gierowski, Historia, s. 120. 
64 A. Manikowski, Medyceusze [w:] Dynastie Europy (red.) A. Mączak, Wrocław 2009, s. 223-224.  
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rozwinięcie własnej działalności kupieckiej. Perspektywa zmian pojawiła się  

w momencie zatrudnienia w jednej z rzymskich placówek gdzie jego wuj Vieri de’ 

Medici  (immatrykulowany w 1348 r. do arte del Cambio) pracował jako bankier. 

Giovanni wraz z bratem Francesco zapoznawał się z zasadami jej funkcjonowania 

(handel, bankowość, import towarów z Pizy) a po pewnym czasie wspólnie z krewnym 

zaczął zarządzać tą instytucją. W 1391 lub 1392 r. firma Vieri de’Medici podzielona 

została na trzy oddziały, którymi zarządzali Antonio di Giovanni di Cambio de’Medici 

(bratanek Vieri), Francesco di Bicci (brat Giovanniego) oraz sam Giovanni Bicci.  

Koniec ich współpracy, najpewniej z powodu choroby Vieri, datuje się na rok 1393.   

W 1397 r. Giovanni przeniósł siedzibę banku do Florencji. Do zwiększenia majątku 

Medyceusza przyczynił się posag Piccardy Bueri, którą pojął za żonę. W 1397 r. Bicci 

de’ Medici założył własny bank we Florencji. Dzięki szybko rosnącym dochodom, 

został właścicielem dwóch przędzalni wełny, fabryki sukna oraz kolejnego banku przy 

via Porta Rossa. Sam Medici początkowo zamieszkiwał kamienicę przy via Larga, 

natomiast później w miarę bogacenia się, mógł zamieszkać tuż przy Piazza del Duomo. 

W związku z powodzeniem placówek bankowo-handlowych w Rzymie i we Florencji, 

zdecydował się na otwarcie filii w Neapolu, Rzymie i Gaecie, a w 1402 r. największej  

z nich w Wenecji. Liczne sukcesy w poprawie jakości miejskiej koniunktury finansowej 

uczyniły z Giovanniego jednego z najbardziej poważanych florentyńczyków. Zyskał 

ponadto możliwość pełnienia trzykrotnie najwyższych funkcji w hierarchii arte del 

Cambio (lata 1402, 1408, 1411). W 1407 r. wybrano go na gubernatora Pistoi.  

Działalność polityczną rozpoczął w 1419 r. jako jeden z członków Balii, a w 1421 r. 

wybrany został na gonfaloniera sprawiedliwości. Według katastru z 1427 r. Medyceusz 

był trzecim najbogatszym człowiekiem we Florencji, stąd też mógł przeznaczać duże 

sumy pieniędzy na finansowanie lokalnych artystów. O tym, że liczono się z jego 

zdaniem w kwestii kreowania wyglądu miasta świadczy fakt, że w 1401 r. był jednym  

z sędziów oceniających konkurs na wykonanie drzwi do florenckiego baptysterium 

dłuta Ghibertiego. Wśród mecenasowskich przedsięwzięć Bicci de’Medici można 

wymienić posąg antypapieża Jana XXIII (w rzeczywistości Baldassare Cossa - 

przyjaciel fundatora) wyrzeźbiony przez Donatella i Michelozza znajdujący się  

w baptysterium Jana Chrzciciela. Przypisuje się mu również wzmocnienie konstrukcji 

Ospedale degli Innocenti oraz dobudowę zakrystii i kaplicy w kościele San Lorenzo 65. 
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W świątyni tej Giovanni został pochowany po swej śmierci dnia 20 lutego 1429 r. 

Pogrzeb Medyceusza, który pochłonął kwotę 3 tysięcy florenów zgromadził oprócz 

rodziny, przedstawicieli najważniejszych florenckich magistratur oraz ambasadorów. 

Według niektórych kronikarzy (Cavalcanti, Ammirato, Machiavelli) Medyceusz będąc 

już na łożu śmierci przekazał swoim synom, Cosimo i Lorenzo istotne i ważne 

informacje dotyczące rządzenia miastem oraz własnym majątkiem66. 

 

Cosimo de’Medici (il Vecchio) 

Fortuna w wysokości 180 tys. florenów, którą pozostawił po sobie Giovanni, 

została odziedziczona przez jego syna Cosima de’Medici urodzonego w 1389 r.  Jak 

wspominał Niccolò Machiavelli, był on człowiekiem miłosiernym, który nie tylko 

wspomagał jałmużną tych, którzy o nią prosili, ale wielokrotnie ubogim bez proszenia z 

ich strony szedł z pomocą. Kochał każdego, nagradzał ludzi dobrych, a bolał nad 

złymi.(…)Miał wygląd melancholijny, w rozmowie był przyjemny i dowcipny67. Osobę 

Cosima de’Medici przybliżają również wspomnienia papieża Piusa II. Dowiadujemy się 

nich, że florentczyk odznaczał się nieco wyższym wzrostem niż powszechnie,  

a przyjazna osobowość ułatwiała nawiązywanie kontaktów zwłaszcza z kupcami 

przekazującymi mu informacje z różnych rejonów Italii i obcych państw. Ponadto 

cieszył się poważaniem wśród ówczesnych władców. Pius II podkreślał wyjątkową 

inteligencję Cosima oraz znajomość greki. W ciągu życia towarzyszyły mu częste 

bezsenne nocy oraz posty68.  

Cosimo zapisał się w dziejach miasta przede wszystkim jako wybitny humanista 

i mecenas sztuki. Lata jego rządów przypadały na okres kiedy scena polityczna 

Florencji ulegała diametralnym przeobrażeniom. Zanikały już podziały na zwolenników 

gwelfów i gibelinów, a w społeczeństwie zacierały się różnice pomiędzy grandi, popolo 

grasso oraz popolo minuto. Na terenie Florencji największe znaczenie odgrywały 

                                                                                                                                                                          
Renaissance divisée princes et républiques [w:] L'Italie de la Renaissance, un monde en mutation, 1378-

1494 (red.) C. Bec, I. Cloulas, Paris 1990, s. 44-46; A. Manikowski, Medyceusze, s. 224-225; A. 
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e la sua arte, Firenze 1979, s. 97; R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank. 1397-1494, 

Cambridge 1963, s. 35-37; G.F. Young, The Medici, s. 14. 
66 F.A. Hyett, Florence. Her History and Art to the Fall of the Republic, London 1903, s. 234-236; G. 

Capponi, Storia, t.1, s. 492-493; M. Hollingsworth, Medyceusze, s. 95. 
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bogate rody arystokratyczne na których czele stali Rinaldo degli Albizzi oraz Niccolò 

da Uzzano. Tymczasem Cosimo de’Medici pozostał oddany mieszkańcom miasta, 

widzących w nim właściwego przywódcę. Choć sam nigdy nie dążył do sprawowania 

funkcji we florenckiej Signorii, to wspierał zaufanych mu obywateli zasiadających na 

najwyższych urzędach. Wielu współczesnych mu władców, z którymi utrzymywał 

kontakty uznawało go za prawdziwego władcę Florencji, choć w mieście żywe były 

tradycje ustroju republikańskiego. Za doradców służyli mu kuzyn Averado de’Medici 

oraz Puccio Pucci.  Z czasem członków florenckiej szlachty oraz zwolenników Cosima 

połączył wspólny cel jakim było zdobycie Volterry69.  

Jednak jego działania stały się powodem, dla którego w 1433 r. został uwięziony 

w niewielkiej celi w Palazzo Vecchio zwanej Berghettina lub Alberghettina. W obawie 

przed otruciem Cosimo odmawiał przyjmowania posiłków. Dopiero po przekupieniu 

strażnika sumą 5000 dukatów udało mu się wydostać z aresztu. Wygnany został  

z miasta przez swoich przeciwników politycznych z rodziny Albizzich wspomaganych 

przez rody Acciaiuolich oraz Pazzich. Cosimo, z obawy przed utratą swojego majątku, 

przeniósł go do Padwy, a następnie do Wenecji, gdzie przybywał na banicji  

w klasztorze San Giorgio Maggiore. Wybór miasta nie był przypadkowy, gdyż Medici 

utrzymywali od zawsze z władzami Serenissimy przyjacielskie relacje. Jak pisał bliski 

przyjaciel Cosima, Vespasiano da Bisticci, w wyniku przegranych wyborów przez 

Rinaldo degli Albizzi starał się je anulować, jednak ani Strozzi, ani inni wpływowi 

florentyńczycy nie zdecydowali się go poprzeć. Po wygnaniu Cosima do Padwy  

w sierpniu 1434 r. gonfalonierem został Niccolò di Cocco, któremu doradzało  

8 urzędników będących zwolennikami Cosima. Wokół Rinaldo degli Albizzi 

zgromadziło się między 500, a 1000 florentyńczyków, którzy gotowi do walki nie 

zgadzali się na ewentualny powrót Medyceusza. Zwołana wówczas balia (tymczasowy 

rząd) wezwała Cosima do Florencji. Hucznie obchodzony powrót do rodzinnego miasta 

w październiku kolejnego roku okazał się początkiem jego 30-letnich rządów.  Władzę 

zapewniała mu kontrola nad urzędami publicznymi (Signorii i innych magistratur), stąd 

też dokładał wszelkich starań, aby większość politycznych stanowisk zajmowali jego 

zwolennicy. Cosimo skazywał na wygnanie swoich przeciwników i zadecydował także 

by na murach więzienia Bargello malowane były portrety jego politycznych wrogów. 
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Wizerunki postaci były podpisane z imienia i nazwiska, a także miały związane nogi70. 

Mimo, że nigdy nie został tytularnym władcą Florencji, to trzykrotnie wybrany został 

chorążym sprawiedliwości, a także kilka razy zasiadał w komitetach zajmujących się 

sprawami policji i wojny. W 1458 r. przy pomocy swoich sprzymierzeńców zablokował 

na okres 7 lat stosowaną wśród członków Signorii praktykę losowania urzędów, 

rozdysponowując je pomiędzy swoich zwolenników. W tym samym roku utworzył 

także własny urząd Consiglio del Cento zajmujący się spisywaniem prawodawstwa oraz 

kontrolą nad miejskimi funduszami. Za rządów Medyceusza powstały również sądy, 

które pomimo określania ich jako niezależne w rzeczywistości podległe były Cosimo. 

W swojej polityce wobec mieszkańców stosował np. obniżanie podatków dla niektórych 

grup społecznych, co przyczyniło się do tego, że po śmierci otrzymał tytuł Pater 

Patriae. Ennea Silvio Piccolomini na kartach swoich Wspomnień określił Cosimo jako 

władcę Florencji, któremu brakuje jedynie tytułu i dworu. Do jego wielkich zasług 

należała organizacja w 1439 r. soboru ekumenicznego we Florencji przy udziale papieża 

Eugeniusza IV, patriarchy Konstantynopola Józefa II oraz cesarza bizantyńskiego Jana 

VIII Paleologa. W polityce zewnętrznej dążył do równowagi starając się przede 

wszystkim prowadzić pokojowe relacje z Mediolanem. Cosimo oraz jego żona 

Contessina de’ Bardi mieli dwóch synów. Młodszy Giovanni zmarł bezdzietnie w 1463 

r., natomiast Piero (zwany również il Gottoso) sprawował rządy od 1464 do 1469 roku. 

Cosimo miał również nieślubnego syna o imieniu Carlo ze związku z czerkieską 

niewolnicą, który jako dorosły mężczyzna został prepozytem w Prato71. 

Medyceusz umożliwił swoim następcom zdobycie wykształcenia 

humanistycznego na bardzo wysokim poziomie. Było to możliwe dzięki przyjaźniom 

zawartym z najwybitniejszymi ówczesnymi myślicielami żyjącymi we Florencji wśród 

których znaleźli się m.in Niccolò Niccoli czy Carlo Marsuppini.  Cosimo mieszkał we 

Florencji w niewielkim pałacu Riccardi. W tym samym czasie Lucca Pitti wznosił 

olbrzymi Palazzo co dla ówczesnych mieszkańców Florencji miało być przekazem, że 

to nie Medyceusz jest najpotężniejszym człowiekiem w mieście, lecz Lucca Pitti. 
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Wielkie zasługi Cosima w tworzeniu florenckiej kultury zostały odnotowane przez jego 

przyjaciela Vespasiana da Bisticci. Było to przede wszystkim założenie biblioteki przy 

klasztorze San Marco, w której tworzenie był zaangażowany wybitny humanista 

Niccolò Nicoli (zakupił on około 800 kopii starożytnych rękopisów). Vespasiano 

początkowo pracujący jako cartolaio (sprzedawca artykułów piśmiennych i ksiąg) wraz 

z Cosimo prowadził korespondencję z papieżem Mikołajem V w celu otrzymania 

wskazówek  dotyczących katalogowania książek na wzór Biblioteki Watykańskiej. Da 

Bisticci zatrudnił 45 skrybów, którzy w 22 lata przygotowali 200 woluminów 

stanowiących podstawowy księgozbiór Medyceuszy. Ceniono również jego kontakty 

zagraniczne, dzięki którym sprowadzał do Florencji cenne starożytne rękopisy. Po 

porady Cosima w zakresie kompletowania księgozbioru sięgali m.in. Federico książę 

Urbino czy Maciej Korwin. Wiadomo, że Medyceusz przeznaczył również 15 tysięcy 

florenów na budowę konwentu i części kościoła franciszkańskiego w Mugello,  

a 7 tysięcy na Badię w Fiesole. Za kwotę 5 tysięcy florenów przeprowadził renowację 

pomieszczeń mieszkalnych księży w kościele San Lorenzo, a także wyposażył go  

w psałterze i kielichy za 70 tysięcy dukatów. Nowicjat oraz kaplica przy Santa Croce 

kosztowały go 8 tysięcy florenów, budowa medycejskiego pałacu zaprojektowanego 

przez Michelloza – 60 tysięcy dukatów, z kolei wille w miejscowościach Careggi oraz 

Cafaggiolo – 15 tysięcy florenów.  Wiadomo, że o wsparcie do Cosima, zwrócili się 

franciszkanie z Ziemi Świętej prosząc o renowacje kościoła Santo Spirito, na co 

Medyceusz przystanął. Ponadto odbudowy wymagało też założone przez 

florentyńczyków kolegium w Paryżu. Szacuje się, że wydatki Medyceusza na 

działalność charytatywną oraz budowniczą w ciągu całego jego życia wyniosły 400 000 

florenów72.  

Cosimo zapoczątkował rodową kolekcję dzieł sztuki m.in. greckiej, rzymskiej, 

bizantyjskiej oraz zachodnioeuropejskiej z okresu od XII do XIV wieku. Były to przede 

wszystkim gemma, wazy, medaliony, rzeźby, rękopisy, mapy oraz przyrodnicze kurioza 

skrzętnie odnotowane w medycejskich inwentarzach. W 1455 r. Piero, syn Cosima 

przeznaczył specjalnie pomieszczenie pozbawione okien, wyłożone boazerią oraz 

glazurowaną terakotą na ścianach i suficie (Scrittoio) w Palazzo Medici, do 
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eksponowania kolekcji wzbogacanej przez następców73. Ostatnie lata życia Cosima 

związane były z licznymi niedyspozycjami ze względu na rozwijającą się podagrę. 

Wiele czasu spędzał na modlitwach i medytacjach we własnej celi kościoła San 

Marco74. 

 

Piero de’ Medici (il Gottoso) 

Następcą Cosimo został jego syn Piero de’Medici. Sprawował on rządy we 

Florencji w latach 1464-1469. W związku z tym, że cierpiał na podagrę (stąd nadano 

mu przydomek il Gottoso tzn. Podagryk) przykuty do łóżka nie opuszczał swojego 

pałacowego apartamentu. Jak odnotował kronikarz Francesco Guicciardini (pisarz, 

polityk, ambasador florencki w Hiszpanii żyjący w latach 1483-1540)  Piero posiadał 

łagodny i uległy charakter. Nie był on w stanie nadzorować na bieżąco wewnętrznych 

spraw florenckich przedsiębiorstw upadających wówczas w związku z zapaściami 

finansowymi. Świadomość braku politycznej kontroli Piera de’ Medici nad Republiką 

Florencką spowodowała wzrost liczby przeciwników chcących jeszcze bardziej osłabić 

jego pozycję, co w konsekwencji doprowadziło w 1466 r. do nieudanego zamachu za 

którym stali Luca Pitti, Niccolò Soderini, Diotisalvi Neroni, Angelo Acciaiuoli  

i Pierfrancesco de’Medici. W tym samym roku Piero wynegocjował pokój z Pittim  

jak również zebrał silny kontyngent wojskowy w celu podtrzymania swoich rządów 

oraz mógł liczyć na wsparcie wojsk mediolańskich stacjonujących w granicach 

Republiki Florenckiej. Domniemywać można, że trudności związane z chorobą  

i wrogość niektórych florentyńczyków rozbudziły u Piera zamiłowanie do świata sztuki 

i kolekcjonerstwa, które stały się rodzajem ucieczki od pełnego trudów życia. Zaprosił 

do Florencji m.in. Domenica Veneziano, czy Rogera van der Weydena z Flandrii  

(z której kupował arrasy od swoich agentów handlowych). Na jego zlecenie działali 

również Fra Angelico i Michelozzo, który zaprojektował kaplicę wewnątrz San Miniato 

al Monte w latach 1447-1448. W 1460 r. zamówił u Benozzo Gozzoli freski do kaplicy 

pałacu Medicich. Na fresku Orszak Trzech Króli artysta umieścił m.in. uczestników 

soboru we Florencji z 1439 r. oraz aluzje do uroczystości na cześć papieża Piusa II, 
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która odbyła się w 1459 r. na terenie miasta. Na obrazie można również dostrzec 

Medyceusza w czerwonym berecie, który dosiada białego konia75.  

Piero zmarł 3 grudnia 1469 r. Następnego dnia zorganizowano w godzinach 

wieczornych zgromadzenie złożone z 600 obywateli, którzy zdecydowali, aby władzę 

przekazać jego synowi, 20-letniemu Lorenzo de’Medici76. 

 

Lorenzo de’ Medici (il Magnifico) 

Początki zmian na płaszczyźnie florenckiej polityki i kultury pojawiły się wraz z 

objęciem władzy przez Lorenza (zwanego również il Magnifico). Podczas swoich 30-

letnich rządów zapisał się on na kartach dziejów Florencji jako ceniony mecenas sztuki, 

poeta, a także organizator hucznych uroczystości na terenie miasta. Starał się wzmocnić 

polityczną rolę swojej rodziny osłabioną za życia swojego ojca. Przyszedł na świat  

1 stycznia 1449 r. we Florencji. Był słabym fizycznie człowiekiem, mało urodziwym ze 

względu na niski wzrost oraz zmiażdżony nos pozbawiony zmysłu węchu. Podobnie jak 

inni członkowie rodziny Medyceuszy zmagał się z podagrą, którą leczył w znanych 

kurortach Bagni del Senese, czy Volterrano. Otrzymał wszechstronne wykształcenie ze 

strony wybitnych humanistów. Nauczycielem łaciny Lorenza był Gentile dei Becchi, 

greki – Ioannis Argyropoulos, poezji włoskiej – Cristoforo Landino, natomiast Marsilio 

Ficino był jego wykładowcą filozofii zwłaszcza Platona. Ponadto pobierał nauki tańca  

u organisty z katedry Santa Maria del Fiore Antoniego Squarcialupi. Niewątpliwie 

wielkie zasługi w kształceniu Lorenza, miała jego matka Lucrezia Tornabuoni. 

Wywodząca się ze znakomitego rodu florenckich bankierów zasłynęła jako autorka 

tekstów hymnów, pieśni oraz przedstawień religijnych (sacre rappresentazioni). 

Przypisywane jest jej również prowadzenie negocjacji z rzymską rodziną Orsinich  

w sprawie wydania za mąż Clarice, córki Jacopo za Lorenza de’Medici. Szczególne 

znaczenie w przygotowaniu Lorenza do wejścia w świat polityki miały podróże do filii 

medycejskich banków oraz na włoskie dwory. Celem pierwszej z nich była Wenecja. Po 

wyruszeniu w trasę w 1465 r. w Pizie poznał króla Neapolu, Fryderyka I zmierzającego 

do Mediolanu na zaślubiny swojego brata Alfonsa z Hipolitą Marią Sforzą. Podczas 
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pobytu w Bolonii, Medyceusz spotkał się z jej władcą Giovannim Bentivoglio, z kolei 

w Ferrarze z księciem Borso d’Este. Goszcząc w Wenecji został przedstawiony doży 

Cristoforo Moro. Następnie udał się na mediolański dwór Francesco Sforzy, skąd 

powrócił do Florencji wraz z małżeństwem Alfonsa II i Hipolitą Marią ze Sforzów. 

Zarówno w Wenecji jak i Mediolanie Lorenzo zapoznał się z funkcjonowaniem dwóch 

rozbudowanych filii medycejskiego banku. Podczas kolejnej podróży (która miała 

miejsce w 1466 r.) odwiedził placówkę w Rzymie prowadzoną przez swego wuja, 

Giovanniego Tornabuoni. Co więcej, Medyceusz podpisał także kontrakt z papieżem 

Pawłem II gwarantujący udział swojej rodziny w zyskach z kopalni ałunu w Tolfie 

znajdującej się na terenie Państwa Kościelnego. Wracając z Rzymu, Lorenzo zatrzymał 

się w Gaecie gdzie został ugoszczony przez Ferdynanda I neapolitańskiego. Niedługo 

po powrocie do rodzinnego miasta, był świadkiem wspomnianej wcześniej próby 

odsunięcia przez spiskowców swego ojca od władzy nad Florencją77. 

 W 1469 r. w wieku 20 lat Lorenzo stał się nieformalnym władcą Florencji, co 

gorąco wspierał Galeazzo Maria Sforza z Mediolanu. Okres panowania Medyceusza 

należał do bodaj najznamienitszych pod względem rozwoju kultury. Lorenzo angażował 

się w aranżację małżeństw pomiędzy najbogatszymi rodami, wypowiadał się  

w kwestiach dziedziczenia majątków, a także wspierał sieroty. Nie bez znaczenia 

pozostawały da niego relacje z Galeazzo Marią Sforzą oraz jego następcą Lodovico il 

Moro78. 

28 kwietnia 1478 r. Lorenzo szczęśliwie uniknął śmierci podczas mszy  

w katedrze Santa Maria del Fiore, co nie udało się jego bratu Giuliano. Zamach mający 

na celu usunięcie Medicich z miasta zorganizowany został przez zamożnych florenckich 

bankierów Giacomo Franceschino i Guglielmo Pazzich oraz arcybiskupa Pizy - 

Francesca Salviati. Na domiar złego całe wydarzenie odbyło się za poparciem papieża 

Sykstusa IV planującego zastąpić Lorenza swoim siostrzeńcem Girolamem Riario, 

panem Imoli i Forli. Wynajęci dwaj zamachowcy, przebrani na księży, wykorzystali 

bicie dzwonów i powstałe zamieszanie do zaatakowania Medicich. W dziejach miasta, 
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epizod ten zapisał się jako spisek Pazzich (La congiura dei Pazzi). W jego następstwie 

wśród mieszkańców zanikła właściwie postawa antymedycejska, a uczestnicy zamachu 

i ich zwolennicy stali się ofiarami krwawych odwetów Wydarzenie to spowodowało 

powołanie przez Lorenza w 1480 r. tzw. Consiglio dei Settanta czyli organu złożonego 

z 30 zwolenników Medicich wśród których byli m.in. Tommaso Soderini, Filippo 

Tornabuoni oraz sam Lorenzo. Wybierali oni kolejnych 110 najbardziej zaufanych ludzi 

oraz kolejnych 48 florentyńczyków (12 na dzielnicę). Powołanie Consiglio dei Settanta 

umożliwiło zminimalizowanie roli gonfaloniera sprawiedliwości, a zwiększanie renomy 

Lorenza, a także kontrolował systemy finansowe i wymiar sprawiedliwości. Innym 

organem państwowym, który powstał za czasów sprawowania rządów przez 

Medyceusza był Otto di Pratica. Do zadań tego organu należało dbanie o sprawy 

międzynarodowe (nominacja i  wysyłanie ambasadorów do zagranicznych konsulatów) 

oraz nadzór nad milicją. Dodatkowymi nowymi urzędnikami byli Dodici Procuratori 

pełniący kontrolę nad sprawami wewnętrznymi: nadzorem nad funduszem Monte dei 

Doti, urzędem Consoli del Mare oraz sądem kupieckim Mercanzia. Zarówno 

członkowie Signorii jak i pozostałych urzędów zobowiązani byli do przedstawiania 

Medyceuszowi swoich bieżących spraw lub problemów. On jednak nie miał raczej 

decydującego głosu jednak pełnił rolę mediatora pomiędzy florenckimi politykami79.  

Ważnym kierunkiem polityki zewnętrznej Medyceusza były relacje  

z papiestwem. Wydając za mąż swoją córkę Maddalenę za potomka papieża 

Innocentego VIII, Franceschetta Cybo, miał na uwadze awans w hierarchii kościelnej 

syna - kardynała Giovanniego, który w przyszłości został papieżem Leonem X80. 

Wokół Lorenza skupiali się najwybitniejsi artyści epoki Quattrocenta: Domenico 

Ghirlandaio, Sandro Boticelli, Filippino Lippi, Piero di Cosimo, czy Lorenzo di Credi. 

W czasach panowania Medyceusza we Florencji kształcili się Michelangelo Buonarotti 

(uczeń Domenico Ghirlandaia w latach 1487-1489) oraz Leonardo da Vinci 

(zdobywający wiedzę i umiejętności w warsztacie Andrei Verocchia). Przede 

wszystkim cenił on tych twórców, którzy mistrzowsko tworzyli ornamentykę, 

odwzorowywali ludzką anatomię i skupiali się na idealnym malowaniu perspektywy. 
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Mecenat Lorenza, jak również jego poprzedników, sprawowany nad artystami 

zaowocował powstaniem wielu dzieł malarskich, na których sportretowano członków 

florenckiego rodu. Na uwagę zasługują freski w kaplicy Sassettich w kościele Santa 

Trinita autorstwa Ghirlandaia gdzie w scenie Zatwierdzenie reguły św. Franciszka 

można dostrzec Lorenza de’Medici. W związku z chęcią przekształcenia dekoracji  

w swoich podmiejskich willach (Poggio a Caiano i w Perugino) zlecił to zadanie 

Giuliano da Sangallo81. Jeśli chodzi o opiekę nad literatami to Lorenzo szczególnie 

wspierał Angelo Ambroginiego zwanego Poliziano (1454-1494). Ten niezwykle 

utalentowany poeta już jako 16-latek rozpoczął tłumaczenie homerowskiej Iliady na 

łacinę. Niedługo potem Lorenzo wybrał go na nauczyciela swoich dzieci82. Drugim  

z poetów, który pozostał bliski Medyceuszowi był Luigi Pulci (1432-1484). Jednak  

u schyłku życia rozstał się on z kręgiem artystów i literatów skupionych wokół 

Lorenza83. 

Podobnie jak jego przodkowie Lorenzo uwielbiał kolekcjonować wartościowe 

książki, gemmy, kamee, starożytne monety czy naczynia wykonane ze szlachetnych 

kamieni. Szczególnie cennym przedmiotem będącym w jego posiadaniu była rzeźbiona 

misa z sardonyksu wykonana w Aleksandrii84.  

Kiedy we Florencji pojawił się dominikanin Girolamo Savonarola, Medici 

podobnie jak większość mieszkańców zaczął ufać w jego przepowiednie wieszczące 

kres obecnej epoki. Kazania dominikanina wywarły również wrażenie w kręgu 

najbliższym Medyceuszowi: Pico della Mirandola czy Poliziano zostali wiernymi 

zwolennikami mnicha. Ostatnie lata życia Lorenza upłynęły na walce o zdrowie. Był 

leczony m.in. przez żydowskiego lekarza z Pawii o imieniu Lazzaro, który w kuracji 

stosował m.in. indyjskie zioła oraz stopione perły jednak jak przyznał Francesco 

Guicciardini niepowodzenie w leczeniu Medyceusza wynikało z błędnych diagnoz 

medyków. Swoje ostatnie wyznanie grzechów Lorenzo zawierzył Girolamo Savonaroli. 

Wspomniał wówczas o kradzieży funduszu małoletnich, złupieniu Volterry oraz 

krwawej zemście na zamachowcach biorących udział w spisku Pazzich. Dominikanin 
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82 J. Heistein, Historia, s. 85. 
83 Tamże, s. 86. 
84 M. Belozerskaya M., Sztuka Toskanii. Przewodnik po epokach, miejscach i dziełach, Łódź 2010, s. 

156-158; M. Hollingsworth, Medyceusze, s. 205. 
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doradził Lorenzowi, aby uwierzył on w boskie miłosierdzie, oddał zgrabione w Volterze 

łupy i zwrócił wolność florentyńczykom. Opis momentu zgonu Medyceusza zawarł  

w swoim pamiętniku Luca Landucci: w kopułę Santa Maria del Fiore uderzył piorun, 

trzy osoby utopiły się w studni, kobieta w szale urodziła dziecko w kościele Santa 

Maria Novella, a byk z ognistymi rogami wzniecił pożar85. Śmierć Lorenza w willi  

w Careggi dnia 8 kwietnia 1492 r.  w wieku 44 lat położyła kres wspaniałemu okresowi 

kulturowej prosperity miasta86. 

 

Piero de’Medici (il Fauto) 

 Następcą Lorenza de’Medici został jego syn Piero  (zwany także il Fauto), który 

rządy objął w wieku 20 lat jeszcze za życia ojca. W 1486 r. poślubił w Neapolu 

Alfonsinę Orsini, lecz po powrocie do rodzinnego miasta zastał mieszkańców w żałobie 

z powodu śmierci Marii siostry swojego ojca Lorenza, który z powodu pogarszającego 

się zdrowia był coraz mniej zaangażowany w sprawy Florencji. Sytuacja w mieście 

umożliwiła wówczas Girolamo Savonaroli uzyskanie większych wpływów na jej 

mieszkańców zwłaszcza, że jego przepowiednie o końcu silnej Florencji powoli 

zaczynały się spełniać. Piero de’Medici okazał się władcą pozbawionym talentu 

politycznego. Jego brak odpowiedzialności za losy miasta oraz lekkomyślność coraz 

bardziej raziły florentyńczyków. Wystarczy wspomnieć, że bezprawnie zajął tereny 

niedaleko murów miasta by grać w piłkę i jeździć konno. Sytuacja polityczna we Italii 

komplikowała się coraz bardziej.  Król Francji Karol VIII podążał przez Półwysep 

Apeniński w 1494 r. od Lombardii w kierunku Królestwu Neapolu (do którego tronu 

rościł sobie prawo). Kiedy władca dotarł na tereny Republiki Florenckiej Piero 

de’Medici nie podjął żadnych obronnych działań wojskowych, a negocjacje z Karolem 

VIII nie powiodły się. Pod panowaniem króla Francji znalazły się Piza i Livorno. Co 

więcej, Piero pozwolił francuskiej armii na wjazd do stolicy Toskanii. Jej mieszkańcy, 

oburzeni postawą Medyceusza wygnali go z miasta wraz z rodziną w listopadzie 1494 r. 

Po tym wydarzeniu, jak podawał Luca Landucci, florentyńczycy wynieśli z pałacu 

Medicich dwie cenne rzeźby dłuta Donatella. Dnia 9 grudnia 1495 r. obok Palazzo 

                                                           
85 M. Godlewski, Il Magnifico, s. 335-348; S. Santi, Fra’Girolamo, s. 15. 
86 F. Guicciardini, Historie florenckie, (tłum. H. Pietruszczak), Zgorzelec 2015, s. 111; R. von Albertini, 

Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica, Torino 1970, s. 3-8; G. Capponi, 

Storia, t. 2, s. 163-164; R. Caggese, Firenze, s. 451-453. 
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Vecchio umieścili Dawida (pierwszy od czasów antycznych posąg pełnoplastyczny 

wykonany ok. 1434 r.), z kolei 21 grudnia tego samego roku w pobliżu poprzedniej 

rzeźby postawili Judytę z głową Holofernesa zamówioną przez Piera il Gottoso na cześć 

Cosima de’Medici. Na jej cokole wyryli napis Exemplus salutis publicae cives posuere 

1495. (Jako przykład ocalenia publicznego wystawili obywatele 1495)87. 

 Późniejsze próby odzyskania przez niego władzy we Florencji kończyły się 

fiaskiem jak ta z 1501 r. kiedy to sprzymierzył z Cezarem Borgią. W efekcie Republika 

była zmuszona do zapłaty Borgii okupu, a szanse odzyskania przez Piera szacunku 

wśród ludności były już nie do nadrobienia. Swoje życie zakończył w 1503 r. tonąc  

w rzece Garigliano podczas walk hiszpańsko-francuskich o Królestwo Neapolu, jako 

zwolennik Hiszpanów88. 

 

 

 

1.5 Rozwój przestrzenny miasta  

 

 Wysoki i stabilny poziom życia, rozwój ekonomiczny, mecenat rodziny Medicich, 

a także innych zamożnych rodów wytworzyły we Florencji atmosferę sprzyjającą 

rozwojowi sztuki i budownictwa. Wzbudzały one zachwyt i fascynację wśród 

przyjezdnych, a dla mieszkańców stanowiły powód do dumy. Na terenie miasta w XV 

wieku znajdowały się już najważniejsze budynki administracyjne i religijne, a układ 

urbanistyczny właściwie nie ulegał znacznym przeobrażeniom. Zgoła inaczej 

przedstawiała się kwestia obronności Florencji. W celu jej wzmocnienia wybudowano 

sześć okręgów murów. Pierwszy z nich powstał już w czasach starożytnych, drugi  

w okresie bizantyjskim, trzeci w epoce karolińskiej, czwarty poziom murów zaczęto 

wznosić w 1078 r., piąty w następnym stuleciu. Ostatni okrąg budowano w latach 1284 

– 1333 (według tradycji jego projekt wykonał Arnolfo di Cambio, który dodatkowo 

ozdobił mury wizerunkami Madonny oraz świętych) i otoczył on obszar liczący około 

                                                           
87 L. Landucci, Diario fiorentino, s. 121; Vannucci M., I grandi protagonisti di Firenze: da Dante a 

Boccaccio a Lorenzo il Magnifico, da Machiavelli a Galileo, da Collodi a Spadolini, otto secoli di 

vicende fiorentine rivissute in cento personaggi che ne hanno segnato la storia, Roma 1995, s. 93-94; S. 

Santi ,Fra’Girolamo, s. 15; J.M. Najemy, Florentine Politics and Urban Space [w:] Renaissance 

Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 45. 
88 M. Vannucci, I grandi, s. 96; M.P. Gilmore, The World of Humanism. 1453-1517, New York 1952, s. 

113. 
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436 hektarów. Florencja XIV wieku była najlepiej ufortyfikowanym miastem  

w Europie, choć nie dysponowało odpowiednim zapleczem militarnym mogącym je 

obronić przed atakami armii innych państw89. W mieście wydzielono 4 dzielnice 

(quartieri), których nazwy pochodziły od głównych kościołów znajdujących się w ich 

obrębie. Poniższa tabela prezentuje podział administracyjny Florencji w I poł. XV 

wieku. 

Dzielnica Gonfalony Parafie 

Santo Spirito Scala 

 

 

Nicchio  

 

Ferza  

 

Drago 

 

S. Lucia de’Magnoli, S. Maria sopra 

Arno, S. Gregorio de’Mozzi, S. 

Niccolò, S. Giorgio, S. Felicità 

 

S. Felicità, S. Iacopo sopra Arno, S. 

Spirito 

 

 

S. Felice in Piazza, S. Piero Gattolino  

 

 

S. Frediano, S. Maria in Verzaia, S. 

Maria del Carmine, Abbazia di 

Camaldoli 

Santa Croce Carro  

 

 

S. Piero Scheraggio, S. Romolo, S. 

Stefano al Ponte, C. Cecilia, 

Orsanmichele 

                                                           
89 Według Emiliano Scamponi za bardziej rozległe, można uznać jedynie mury otaczające w tamtym 

czasie Rzym, który posiadał dodatkowo fortyfikacje wzniesione za Marka Aureliusza w III w n.e. Dla 

przykładu Scamponi podaje obszar murów innych miast w XIII wieku: Bolonia – 400 h, Mediolan – ok. 

280 h, Paryż – niewiele ponad 300 h oraz Londyn – niewiele ponad 90 h, E. Scamponi, Firenze, 

archeologia di una città, Firenze 2010, s. 233-234. 
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Bue  

 

Leon Nero  

 

Ruote 

 

S. Simone, S. Apollinare, S. Firenze 

 

S. Romeo, S. Iacopo fra le Fosse 

 

S.Procolo, S. Stefano alla Badia, S. 

Martino 

Santa Maria 

Novella 

Vipera  

 

Unicorno  

 

Leon Rosso  

 

Leon Bianco 

SS. Apostoli, S. Maria sopra Porta 

 

 

S. Lucia Ognissanti, S. Trinità 

 

S. Pancrazio, S. Paolo, S. Miniato fra le 

Torri, S. Maria degli Ughi 

 

S. Maria Novella, S. Michele Berteldi, 

S. Donato dei Vecchietti, S. Piero 

Buonconsiglio 

San Giovanni Leon d’Oro  

 

 

Drago  

 

 

 

S. Lorenzo, S. Reparata (Maria del 

Fiore) 

 

 

S. Maria Maggiore, S. Salvatore, 

S.Reparata, S. Leo, S. Maria 

Nipotecosa, S. Cristofano, S. Marco, S. 

Pietro Murrone, S. Basilico, S. Ruffillo, 
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Chiavi  

 

 

Vaio 

S. Maria Campodoglio, S. Tommaso, S. 

Michele Berteldi 

 

S. Piero Maggiore, S. Procolo, S. 

Ambrogio, S. Bartolomeo, S. Iacopo in 

Campo Corbolini, S. Barnaba in Campo 

Corbolini 

 

S. Michele Visdomini, S.Piero Celoro, 

S. Maria Alberighi, S. Maria 

Nipotecosa, S. Benedetto, S. Michele in 

Palchetto, S. Margherita, S. Maria in 

Campo, S. Procolo, S. Bartolo al Corso 

Wg. H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, 

Warszawa 1993, s. 411-412. 

 

 Za murami rozciągało się contado stanowiące żywnościowe i robotnicze zaplecze 

miasta. Posiadanie przez florenckich mieszczan nieruchomości w centrum oraz na 

terenach wiejskich świadczyło o prestiżu danej osoby, a także odzwierciedlało modny 

wówczas obywatelsko-mieszczański styl życia. Leonardo Bruni, kanclerz i humanista, 

około 1404 r. w swoim Laudatio Fiorentine Urbis stwierdził, że żadne znane mu 

wówczas przykłady architektury nie mogę dorównywać budowlom we Florencji, które 

charakteryzuje wielmożność (magnificentia) i splendor (splendore)90.  

 O architektonicznym bogactwie miasta w połowie XV wieku pisał Benedetto Dei, 

mieszkający we Florencji kronikarz, który odnotował, że pomiędzy 1450, a 1478 

rokiem wzniesiono tam 30 nowych mieszczańskich kamienic (dołączyły one do 35 już 

wówczas istniejących). Ponadto na terenie miasta znajdowało się 21 loggi, 138 ogrodów 

                                                           
90 2 sierpnia 1343 r. miało miejsce zebranie 14 członków balii, którzy wraz z arcybiskupem miasta odbyli 

szereg dyskusji dotyczących reformy terytorialnej. Jej konsekwencją było ustanowienie 4 dzielnic na 

czele z priorami, Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini, Firenze 1840, s. 27-28; R. Goy, Florence. 

The City and its Architecture, London 2002, s. 43; M. Małowist, Europa i jej ekspansja XIV-XVII w., 

Warszawa 1993, s. 60-65. 
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i ponad 50 placów. Florentyńczycy posiadali także 32 000 hektarów ziem na wsiach, 

wraz z 800 willami91.  

 Analizując układ urbanistyczny miasta dość problematyczne jest określenie 

lokalizacji jego centrum. Za właściwe wydaje się wyróżnienie dwóch miejsc pełniących 

taką funkcję.  Pierwsze: katedrę Santa Maria del Fiore wraz z sąsiadującą dzwonnicą 

oraz baptysterium św. Jana Chrzciciela wzniesionymi na Piazza del Duomo 

stanowiącymi religijne centrum Florencji. Drugie pełniło rolę ośrodka politycznego: 

Piazza della Signoria gdzie znajduje się Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi (zbudowana 

w 1376 r. według planu Benci di Cione i Simone di Francesco Talenti) oraz Tribunale 

della Mercanzia92.  

 Budowa Il Duomo rozpoczęła się w 1296 r. pod kierunkiem Arnolfo di Cambio  

w pobliżu kościoła Santa Reparata z IV w., który ostatecznie zburzono w 1375 r93. 

Środki na budowę nowej świątyni zostały rozdysponowane przez władze miasta,  

a nadzór nad konstruowaniem monumentalnej katedry powierzono 4 członkom cechu 

arte della Lana, który wyznaczał co 6 miesięcy urząd operai radzących się architektów, 

złotników, malarzy i rzeźbiarzy. Ponadto co jakiś czas urządzano referenda, podczas 

których mieszkańcy mogli zabrać głos w kwestiach planów budowy. Jednym  

z niezrealizowanych pomysłów było umieszczenie w zachodniej fasadzie marmurowej 

statuy Maryi trzymającej lilię. Wznoszenie katedry zakończono w 1436 r. Dnia 25 

marca tego samego roku papież Eugeniusz IV dokonał uroczystej konsekracji świątyni 

przy akompaniamencie Nuper rosarum flores francuskiego kompozytora Guillaume’a 

du Fay. Katedra stała się miejscem najważniejszych miejskich uroczystości. Projektem 

kopuły zajął się Filippo Brunelleschi, który wygrał konkurs ogłoszony w tym celu przez 

cech sukienników w 1418 r. Dzięki niemu zyskała ona rewolucyjną na tamte czasy 

konstrukcję osiągniętą m.in za  sprawą stworzenia dwóch powłok (wewnętrznej – 

mocniejszej i zewnętrznej – lżejszej) na ośmiobocznej kopule usztywnionej otwartymi 

żebrami oraz za pomocą techniki tzw. rybiej łuski (kamienie i cegły ułożone tworzące 

całościową zostały w kształt pierścieni o zmniejszającym się promieniu). Grubość 

ośmiobocznych powłok była na tyle gruba, że Brunelleschi bez trudu wpisał od 

                                                           
91 L. Berti, Tutta la città e la sua arte, Firenze 1979, s. 12. 
92 A. Chastel, Sztuka włoska, t.1, Warszawa 1978, s. 176;  R.A. Goldthwaite, La costruzione, s. 18. 
93 Kościół Santa Reparata pełnił funkcję sakralną do 1375 r; L. Artusi, D. Cirri, Storie della storia di 

Firenze. Cronaca, tradizioni, misteri, moda e cucina dai villanoviani ai Medici, Firenze 2016, s. 61-63; 

G. De Marinis, M. Becattini, Firenze ritrovata ,,Archeologia viva”, Anno XIII, n.48, 1994, s. 50; E. 

Scamponi, Firenze, archeologia, s. 199. 
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wewnątrz w ich mury koło. Kopuła budowana w latach 1420-1434 i osiągnęła 114 

metrów wysokości i 45 metrów średnicy stając się chlubą Florencji, a wieść o jej 

ukończeniu obiegła całą Europę. Konsekracja kościoła odbyła się dnia 30 sierpnia 1436 

r. Podniosłe wydarzenie nie przeszkodziło jednak zarządowi cechu murarzy  

i budowniczych (arte dei mestieri di pietra e legname) w osądzeniu i uwięzieniu 

Brunelleschiego. Stwierdzono, że jako zawodowy złotnik należał do cechu 

jedwabników (wstąpił do arte della Seta w wieku 21 lat),  więc wykonując pracę 

architekta złamał zasady obowiązujące rzemieślników zapisanych do konkretnych grup. 

Po 10 dniach uwolniono genialnego budowniczego, który następnie zapisał się do cechu 

murarzy. W tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt latarni mającej zwieńczyć 

kopułę. Filippo Brunelleschi pokonawszy rywali przystąpił do jej budowy w 1446 r. 

Kolejne ambitne przedsięwzięcie zostało tym razem przerwane przez śmierć 

konstruktora zaledwie kilka dni po podjęciu prac na szczycie kopuły. Latarnia została 

ukończona w 1470 r. przez Bernardo Rosselino, z kolei brązową kulę umieszczoną na 

jej wierzchołku zaprojektował Andrea Verocchio94. Drzwi z brązu do katedralnej 

zakrystii wykonał pomiędzy 1445, a 1469 rokiem Luca della Robbia – artysta, który 

zyskał rozgłos przede wszystkim dzięki płaskorzeźbom, reliefom, tabernakulom, 

wazom oraz półmiskom wykonanym z glazurowanej terakoty oraz pokrytym kolorową 

emalią (głównie białą i niebieską). Technika ta cechowała się niewielkim nakładem 

finansowym i czasowym, stąd działalność della Robbi kontynuowali jego synowie oraz 

wnuki, którzy wytwarzali terakotowe dzieła w dużych ilościach95.  

 Uwięzienie Filippa Brunelleschiego w 1436 r. z powodu niezgodności 

wykonywanej pracy budowniczego ze specyfiką cechu, do którego był zapisany nasuwa 

pytanie o status artystów we Florencji w I poł. XV wieku. Wytwarzanie ówczesnych 

farb wymagało wiedzy z zakresu pozyskiwania naturalnych barwników, stąd malarze 

                                                           
94 R. Nesti, Zabytkowe miasta. Florencja. Wszystkie arcydzieła. Historia, sztuka, folklor, Florencja 1996, 

s. 10-14, 23-24; M. Adriani, Firenze, s. 119-120; A. McLean, Architektura wczesnego renesansu we 

Florencji i środkowych Włoszech [w:] Renesans w sztuce włoskiej. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. 

Rysunek (red.) R. Toman, Kolonia 2007, s. 100-102; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Le origini, Firenze 

1956, s. 1099-1101; C. Bucci, Wielka historia, s. 61; R.C. Wirtz, Sztuka i architektura. Florencja, 

Ożarów Mazowiecki 2008, s. 54-56, 549; G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 7, 32; A. 

Chastel, Sztuka, t.1, s. 140-143, 214-215; C. Bertelli, G. Briganti, Storia dell’arte italiana, vol. 2, Milano 

2009, s. 136-138; K. Ulatowski, Architektura włoskiego renesansu, Warszawa – Poznań 1972, s. 44-45; 

U. Baldini, Il Duomo e il Battistero di Firenze, Novara 1980, s. 54-55; S. Stallini, Le théâtre sacré à 

Florence au XVe siècle. Une histoire sociale des formes, Paris 2011, s. 49. 
95 A. Chastel, Sztuka, t.1,  s. 241, 277; A. Ligocki, Sztuka renesansu, Warszawa 1973, s. 55; L. Artusi, Le 

arti, s. 98; C. Bucci, Wielka historia, s. 102-103, 402; G. Capponi, Storia, t.1, s. 538-539; U. Baldini, Il 

Duomo, s. 58. 
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należeli do cechu arte degli speziali (aptekarzy). Florenccy rzeźbiarze skupieni byli  

w arte dei mestieri di pietra e legname, a złotnicy w arte della seta. Architekci mieli 

wybór – mogli należeć do wybranego z wymienionych trzech cechów. Dlaczego więc 

aresztowano Brunelleschiego pomimo jego niebywałego talentu i zasług do miasta? Być 

może wynikało to z bardzo skrupulatnego przestrzegania statutów cechowych 

(zakazujących wykonywania innych prac rzemieślniczych), bądź też z zazdrości 

florentyńczyków o dokonania Brunelleschiego. Od połowy piętnastego stulecia 

kształcenie artystów przestało ograniczać się wyłącznie do wiedzy i umiejętności 

zdobytych w warsztacie rzemieślniczym. Zaczęli oni otwierać się na takie kwestie jak 

anatomia czy literatura antyczna96.  

 Wzniesiona obok katedry kampanila, którą zaprojektował Giotto di Bondone stoi 

na planie kwadratu. Budowa nadzorowana była przez genialnego architekta od 1334 do 

1337 r. (roku swojej śmierci). Jej ściany wykonano z marmurów w kolorze białym, 

zielonym i różowym.  Kolejnym budowniczym dzwonnicy był Andrea Pisano. Ostatni 

etap wznoszenia kampanili trwał od 1348 r. do 1359 i powierzono go Francesco Talenti. 

Osiągnęła ona wysokość 89 metrów. Jej szczyt zwieńczono tarasem zamiast iglicy.  

W dolnej części dzwonnicy umieszczonych zostało przez Andreę Pisano około 1340 r. 

21 płaskorzeźb nawiązujących do technik ludzkiej pracy. Artysta przedstawił tam m.in. 

narzędzia takie jak pług czy krosno. Kolejne 5 płaskorzeźb wykonał Luca della 

Robbia97. 

 Najstarszym budynkiem w mieście było baptysterium pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela, tak znaczącym dla Dantego, gdyż w XIX Pieśni Piekła określił go jako mio 

bel San Giovanni (Jak u lubego mi Świętego Jana) przywołując tamtejsze studnie 

chrzcielne. Badacze twierdzą, że jego konstrukcja będąca pierwotnie świątynią ku czci 

Marsa jest dziełem Rzymian z V w. n.e., a obecny kształt zbudowany na planie 

ośmioboku zawdzięcza architektom z XI i XII wieku, którzy wykorzystywali do tego 

materiały z rozbiórek innych budynków. W dwunastym stuleciu opiekę nad budynkiem 

przejął cech arte di Calimala. Wnętrze baptysterium zdobią granitowe kolumny 

                                                           
96 C. Bertelli, G. Briganti, Storia, vol. 2, s. 219; A. Ligocki, Sztuka, s. 62; C. Bucci, Wielka historia, s. 84-

85. 
97 G. Vasari, Le vite dei più eccelenti pittori, scultori e architetti, Roma 2016, s. 158-159; R. Nesti, 

Zabytkowe miasta, s. 26; C. Bertelli, G. Briganti, Storia, vol. 2, s. 66-68; G. Capponi, Storia, t.1, s. 157; 

F.M. Feldhaus, Maszyny w dziejach ludzkości od czasów najdawniejszych do odrodzenia, Warszawa 

1958, s. 287; U. Baldini, Il Duomo, s. 70. 
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korynckie, a sklepienie kopuły pokryte zostało między XIII, a XIV wiekiem mozaikami 

w stylu bizantyjskim. Dominujący motyw Sądu Ostatecznego sąsiaduje ze scenami 

zaczerpniętymi z Księgi Rodzaju, życia Chrystusa, czy św. Józefa. Baptysterium 

posiada troje drzwi: południowe (z brązu dłuta Andrea Pisano) ukazujące dzieje św. 

Jana Chrzciciela, a także Cnoty kardynalne i teologalne. Pozostałe wykonał Lorenzo 

Ghiberti zwycięzca konkursu ogłoszonego przez arte di Calimala w 1401 r. 

Rywalizował on z Donatellem, Jacopo della Quercia, Francesco da Valdambrino, 

Simone da Colle Valdesa, Niccolò d’Arezzo oraz Filippo Brunelleschim. Ten ostatni 

uznany został za najpoważniejszego konkurenta Ghibertiego, dlatego decydującą próbą 

dla obu artystów było wykonanie płaskorzeźb przedstawiających biblijną scenę złożenia 

przez Abrahama ofiary z Izaaka. W obu dziełach choć nawiązujących w swej formie do 

sztuki późnogotyckiej zauważalna była inspiracja antykiem: w przypadku Ghibertiego, 

świadczyło o tym przedstawienie torsu Izaaka, natomiast Brunelleschi wykonał postać 

sługi wzorował się na starożytnym rzymskim posągu Spinario przedstawiającym 

chłopca wyciągającego cierń ze stopy. Drzwi północne z brązu tworzył Ghiberti  

w latach 1401-1424 (28 płytek ze scenami z Nowego Testamentu, czterej Ewangeliści 

oraz Doktorzy Kościoła). Z kolei drzwi wschodnie na zlecenie tego samego cechu  

w okresie między 1425 – 1450 rokiem (lub 1452) ozdobione zostały przez Ghibertiego 

10 płaskorzeźbami ilustrującymi sceny starotestamentowe. Twórca zastosował w swoim 

dziele perspektywę, a dzięki złoceniom podkreślił sylwetki postaci. W późniejszym 

okresie, Michał Anioł będący pod wrażeniem kunsztu pracy florentyńczyka określił 

drzwi mianem Porta del Paradiso. W baptysterium chrzczono wszystkie dzieci, które 

od tego momentu stawały się nie tylko członkami wspólnoty chrześcijańskiej, ale także 

miejskiej98. Miejsce to było codzienne nawiedzane przez rzesze wiernych. Wystarczy 

wspomnieć, że w 1338 r. ochrzczono tam 6000 dzieci, a więc w ciągu dnia odbywało 

                                                           
98 D. Alighieri, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, Kraków 2016, s. 68; R. Nesti, Zabytkowe miasta, s. 

10-14; L. Berti, Firenze. Tutta la città e la sua arte, Firenze 1979, s. 21; R. Davidsohn, Storia di Firenze, 

Le origini, Firenze 1956, s. 1095-1098; tegoż, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte 

terza. Il mondo della chiesa, spiritualità e arte, Firenze 1965, s. 510; M. W. Ałpatow, Historia sztuki. 

Renesans i barok, Warszawa 1968, s. 16-17, 23; U. Geese, Rzeźba włoskiego renensansu [w:] Renesans w 

sztuce włoskiej. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. Rysunek (red.) R. Toman, Warszawa 2007, s. 176-184; 

A. R. Turner, Renaissance Florence. The Invention of a New Art, New York 1997, s. 28-29; I. Ciseri, 

Scultura del Quattrocento a Firenze, Firenze-Milano 2013, s. 9-10; A. Chastel, Sztuka, t. 1, s. 96, 192, 

238; C. Bertelli, G. Briganti, Storia, vol. 2, Milano 2009, s. 128-129; A. Ligocki, Sztuka, s. 64-67; K. 

Ulatowski, Architektura, s. 32-33; C. Bucci, Wielka historia, s. 72-73; E. Scamponi, Firenze, 

archeologia, s. 194-195. 
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się tam ok. 16 ceremonii. W 1453 r. odnotowano 2045 chrztów99. 

 Najbardziej reprezentacyjnym miejscem Florencji była Piazza della Signoria, 

stanowiące jednocześnie centrum miasta. Wszelkie wydarzenia o charakterze 

politycznym (przemówienia, sygnowania pokoju, deklaracje wojny czy spotkania  

z ambasadorami) odbywały się właśnie tam – w centrum politycznym Republiki.  

W 1299 r. na gruzach domów rodzin Ubertich i Freschobaldich wzniesiono 

monumentalny ratusz o obronnym charakterze zwany Palazzo Vecchio, bądź też 

Palazzo della Signoria lub Palazzo dei Priori, którego architektem był Arnolfo di 

Cambio. Budynek będący siedzibą mieszczan-cechów i chorążego sprawiedliwości 

rządzących w mieście, zdominował swoją olbrzymią bryłą lokalny krajobraz. W latach 

1310-1314 trwała budowa pałacowej wieży. Co ciekawe, kiedy w 1380 r. budowano 

plac przed ratuszem zakazano w jego obrębie prowadzenia handlu, aby podkreślić 

przeznaczenie tej przestrzeni do celów politycznych100.  

 W 1376 r. przy Piazza della Signoria pod nadzorem Benci di Cione i Simone di 

Francesco Talenti wzniesiono zaprojektowaną już 50 lat wcześniej Loggię dei Lanzi. Jej 

trzy półkoliste arkady znakomicie oddawały zamysł renesansowej architektury pełnej 

lekkości i geometrycznej precyzji101. Podest przed pałacem zwany ringhiera był 

miejscem, skąd władze miejskie obserwowały uroczystości odbywające się na placu 

bądź przyjmowały zagraniczne delegacje102.  

 Zanim jednak Palazzo Vecchio stało się siedzibą miejskich urzędów, funkcję tę 

sprawowało Palazzo del Podesta zwane również Bargello. Wzniesione w 1255 r. było 

siedzibą kapitana ludu, a następnie w jego murach urzędowali sędziowie oraz podesta. 

Inspiracją do jego stworzenia był zamek w toskańskiej miejscowości Poppi. Budynek 

ukończono w połowie XIV wieku. 103  

 Oprócz budynków użyteczności publicznej we Florencji znajdowały się liczne 

                                                           
99 L. Haas, The Renaissance Man and His Children. Childbirth and Early Childhood in Florence. 1300-

1600, London 1988, s. 67. 
100 L. Berti, Firenze. Tutta la città e la sua arte, Firenze 1979, s. 58,-59, 64; H. Manikowska, Od domus 

civium do pałacu komunalnego. Średniowieczne początki siedziby władz miejskich ,,Rocznik dziejów 

społecznych i gospodarczych” t. 74 (2014), s. 31-32; A. McLean, Architektura, s. 118-119; A. Chastel, 

Sztuka, t. 1, s. 99; A. Ligocki, Sztuka, s. 162; F. Cardini, Toskania. Pejzaż. Historia. Sztuka, Warszawa 

2011, s. 90-91; G. De Marinis, M. Becattini, Firenze ritrovata ,,Archeologia viva”, Anno XIII, n.48, 

1994, s. 52-53. 
101 A. Chastel, Sztuka, t. 1, s. 176; S.J. Milner, The Florentine Piazza della Signoria as Practiced Place 

[w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 101-103. 
102 S.J. Milner, The Florentine Piazza della Signoria as Practiced Place [w:] Renaissance Florence. A 

Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 94. 
103 R. Nesti, Zabytkowe miasta, s. 69; A. Chastel, Sztuka, t. 1, s. 143; A. Ligocki, Sztuka, s. 58, 72. 
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świątynie należące do zakonów m.in kościół Santa Maria Novella wybudowany w 1246 

r. stał się jedną z siedzib dominikanów. Fasada świątyni w latach 1456-1470 

konstruowana była przez Albertiego. Kaplicę Strozzich ozdobił poliptyk wykonany  

w 1357 r. przez Andreę di Cione przedstawiający Chrystusa w otoczeniu świętych.  

W 1365 r. Andrea Bonaiuti wykonał freski w kapitularzu nazwanym w XVI w. 

Cappellone degli Spagnoli104.  

 Kościół Santa Croce, którego budowa rozpoczęła się w 1294 r. oprócz tego, że był 

siedzibą franciszkanów stał się lokalnym mauzoleum, w którym chowano wybitnych 

mieszkańców. W 1444 r. Bernardo Rossellino wykonał nagrobek kanclerza Republiki 

Leonarda Bruni. Z kolei w 1455 r. kolorowe reliefy projektu Desiderio da Settignano 

ozdobiły grobowiec kanclerza Republiki Florenckiej Carla Marsuppini. Ponadto  

w Santa Croce powstały kaplice ufundowane przez zamożne florenckie rodzin 

mieszczańskie. Każda z nich zdobiona wspaniałymi freskami wykonanymi przez 

najlepszych ówczesnych artystów była wyrazem głębokiej pobożności zleceniodawców. 

Na zlecenie Bardich ściany ich kaplicy zostały pokryte w 1318 r. przez Giotta 

malowidłami ukazującymi żywot św. Franciszka z Asyżu. W tym samym czasie (lata 

1318 – 1322) artysta pracował również nad dekoracją (życiorys św. Jana Chrzciciela  

i Jana Ewangelisty) kaplicy Peruzzich. W Santa Croce powstało również miejsce kultu 

ufundowane przez dalszą część rodziny Bardich zamieszkującą toskańską miejscowość 

Vernio. Sceny z życia św. Sylwestra wykonał Maso di Banco. W kaplicy rodziny 

Baroncellich ściany zostały ozdobione freskami obrazującymi żywot Maryi. Malował je 

pomiędzy 1328, a 1338 Taddeo Gaddi – uczeń Giotta. Z kolei członkowie rodu Puccich 

zlecili malarzowi Bernardo Daddi wykonanie malowideł dotyczących św. Wawrzyńca  

i Stefana. Około 1356 r. freski w miejscu duchowej kontemplacji przeznaczonym dla 

rodziny Rinuccinich stworzył Giovanni di Milano. Artysta uznawany za prekursora 

malarstwa reprezentującego gotyk międzynarodowy ukazał historię Maryi stosując 

żywe kolory, grę światła przy równoczesnej dbałości o szczegóły. Santa Croce został 

konsekrowany w 1443 r.105 

 Ważnym budynkiem sakralnym we Florencji był Orsanmichele, w którym na 

nabożeństwach gromadzili się członkowie cechów. Początkowo pełnił on rolę 

czworobocznej hali, w której odbywały się targi zboża. Lokalizacja przy via dei 

                                                           
104 C. Bertelli, G. Briganti, Storia dell’arte italiana, vol.2, Milano 2009, s. 52-54. 
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s. 30-31, 50-55, 62-63. 
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Calzaiuoli łączącej plac katedralnym z Piazza della Signoria sprawiła, że przekształcono 

go w 1336 r. na świątynię rzemieślników co niejako podkreślało ich wkład w miejskich 

rządach. W połowie XIV wieku Francesco Talenti, Benci di Cione oraz Neri di 

Fioravanti dobudowali do Orsanmichele dwa piętra równocześnie zamykając arkady. 

Mury kościoła zdobione są czternastoma niszami, w których artyści tacy jak Donatello, 

Ghiberti, Nanni di Banco, Verocchio i Giambologna umieścili figury patronów 

rzemieślników. Najcenniejszymi dziełami we wnętrzu świątyni były tabernakulum 

Andrei di Cione (zwanego również Orcagna) wykonane w latach 1349-1359, a także 

obraz przedstawiający Maryję pędzla Bernardo Daddi z 1347 roku106. 

 Interesującym miejscem był Santa Maria del Carmine. Na zlecenie Felice 

Brancacciego florenckiego polityka i kupca ufundowana przez niego w 1423 r. kaplica 

przylegająca do kościoła została ozdobiona freskami przez trzech wybitnych twórców 

renesansu: Masolina, Masaccia i Filippa Lippi. Malowidła ukazujące Grzech 

Pierworodny Masolina z lat 1424-1425 oraz Wygnanie z Raju z lat 1425-1427 

autorstwa Masaccia były już wówczas uważane za najwybitniejszymi dziełami w całej 

świątyni107.  

 Opieką nad kościołem San Marco będącym siedzibą dominikanów od 1427 r. 

sprawował cech arte della Seta. Początkowo był to zrujnowany budynek zamieszkany 

przez kilku mnichów z zakonu św. Sylwestra. W 1434 r. papież Eugeniusz IV przekazał 

go dominikanom. Na zlecenie Cosima de’Medici klasztor został odnowiony przez 

Michelozza w latach 1438-1446. Freski w kościele wykonał Fra Angelico. Na terenie 

klasztoru Medyceusz ufundował słynną bibliotekę, w której zgromadził cenny 

księgozbiór starożytnych tekstów. Ponadto w kościele tym odbywały się uroczystości 

związane z rodziną Medicich jak np. podczas konsekracji w 1443 r. kiedy czczono 

rodowych patronów - Kosmę i Damiana108. 
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Savonarola, London 1909, s. 34. 



69 

 

 Ważnym budynkiem sakralnym Florencji była Badia fiorentina jeden  

z pierwszych miejskich klasztorów wzniesiony ku czci Maryi w 978 r. Jego fundatorką 

była Willa, córka Bonifazia margrabi ze Spoleto. Badia fiorentina była miejscem 

modlitw rodziny Alighierich, którzy zamieszkiwali pobliskie domostwa109.  

 W 1419 r. na zlecenie arte della Seta rozpoczęto wznoszenie na Piazza 

dell’Annunziata Ospedale degli Innocenti - przytułku dla porzuconych dzieci. Autorem 

projektu był Filippo Brunelleschi. Dwa dziedzińce oraz fasada budynku tworząca 

portyk składający się z 9 arkad podtrzymanych na kolumnach w stylu korynckim, nad 

którymi umieszczono medaliony z wizerunkami niemowląt projektu Andrea della 

Robbia (przytwierdzone zostały 20 lat po śmierci Brunelleschiego) stanowiły znakomity 

przykład projektu sporządzonego według  renesansowej koncepcji architektonicznej110.  

 Między 1421, a 1429 rokiem we Florencji w miejscu bazyliki z IV wieku trwała 

budowa trzynawowego kościoła San Lorenzo, który Medyceusze uczynili swoim 

rodowym kościołem. Przy konstrukcji świątyni, jej projektant Filippo Brunelleschi 

wykorzystał elementy architektoniczne znane ze starożytności: kolumny, pilastry, 

gzymsy i frontony. Równocześnie inspiracją były dla niego wczesnochrześcijańskie 

bazyliki, co uwidocznił w drewnianym stropie w San Lorenzo. Elementem bazyliki jest 

także Sagrestia Vecchia konstruowana przez Brunelleschiego w latach 1422-1428. 

Zbudowana na planie kwadratu posiada 11 metrowe ściany oraz okrągłą kopułę 

podtrzymywaną przez 12 żeber111.   

 Jako, że wielu florentyńczyków trudniło się wówczas przede wszystkim handlem, 

tak też do tego zajęcia adaptowano lokalną przestrzeń. Kupiectwo rozwijało się na 

placach Mercato Vecchio, Mercato Nuovo oraz Mercato del Grano odbudowanym po 

pożarze w 1304 r. Florentyńczycy handlowali także na przyległych do nich ulicach oraz 

na około 11 małych placykach (gdzie sprzedawano olej, wino i sery) zlokalizowanych 

koło Mercato Vecchio – najważniejszym miejscu handlu, w którego centrum 

wzniesiono pawilon dla rzeźników. Targowisko to należało do najbardziej tętniących 

życiem florenckich miejsc. Oprócz towarów takich jak ryby, owoce i warzywa 

oferowanych przez lokalnych dostawców, popularnością cieszyły się przysmaki 

przywożone spoza granic Italii. Kupcy posiadający stałe stoiska często spotykali się  

                                                           
109 R. Davidsohn, Storia  di Firenze. Le origini, Firenze 1956, s. 173-175, 1102-1103. 
110 A. Chastel, Sztuka, t. 1, Warszawa 1978, s. 218; C. Bertelli, G. Briganti, Storia dell’arte italiana, vol. 
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111 A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 218-220; A. Ligocki, Sztuka, s. 57-58. 
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z konkurencją ze strony stojących na ulicach kobiet usiłujących sprzedawać przede 

wszystkim owoce. Drogi łączące Mercato Nuovo (gdzie urzędowały najbogatsze cechy 

– Calimala, Por Santa Maria, Lana, Cambio ) z rzeką Arno, via Por Santa Maria,  

a także via Calimala (siedziby banków Medicich, Lambertich, Tosinghich)  

przepełnione były lokalnymi handlarzami. Wokół baptysterium św. Jana Chrzciciela 

oraz kościoła Orsanmichele swoje wyroby prezentowali złotnicy, z kolei niedaleko 

Santi Apostoli, rzeźnicy. Okolica kościoła Santo Stefano al Ponte służyła jako miejsce 

handlu dla kapeluszników, a Piazza dei Priori – szewców i krawców. Powszechne  

w całej Florencji było lokowanie sklepów i warsztatów w niższych piętrach 

budynków112. Wśród kamienic, wież czy magazynów gdzie składowano towary 

znajdowały się także starsze budynki wykonane z drewna. Pożary w mieście były 

najczęściej skutkiem ich celowych bądź nieumyślnych podpaleń113. 

 Charakterystycznymi budowlami na terenie Florencji były wieże stanowiące 

siedziby bogatych rodów. Z powodu licznych dyskomfortów związanych  

z mieszkaniem w tego typu rodzinnych twierdzach, patrycjusze porzucali je na rzecz 

kamienic. Już w 1250 r. urzędnicy wydali rozporządzenie, w którym zezwalano na 

burzenie wież. Zastąpiły je okazałe i majestatyczne w swojej architektonicznej bryle 

palazzi - symbole zamożności oraz rangi społecznej. Większość z nich budowana  

z nieociosanych, grubych bloków (rustyka) przypominała wzmocnione mury obronne. 

Według koncepcji J.R. Lindow’a place budowane przed rezydencjami należącymi 

chociażby do rodziny Medicich, Rucellaich, Pittich, Strozzich, Bardich, Pazzich czy 

Antinorich były przykładem przemian światopoglądowych oraz społecznych. 

Prototypem dla większości kamienic była rodowa rezydencja ufundowana przez 

Cosimo de Medici na via Larga. Choć początkowo rozważał projekt Brunelleschiego, to 

budowę pałacu rozpoczął w 1444 r. i zakończył ok. 1460 r. Michelozzo. Artysta 

wykonał zróżnicowane oblicowanie zewnętrznych kondygnacji: od rustyki na parterze 

poprzez boniowanie pierwszego piętra, aż do gładkiego tynku na ostatnim piętrze. 

Dziedziniec rezydencji przypominający klasztorny krużganek o kwadratowym kształcie 

otoczony został arkadami114. Fasady i boczne ściany pałaców zdobiły herby (stemmi), 
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które podkreślały przynależność budynku do mieszczańskich florenckich rodzin115.  

 We Florencji podzielonej przez Arno na dwie części: północną i południową 

(Oltrarno) konieczne było budowanie mostów. W 1220 r. wzniesiono Ponte alla 

Carraia. Po raz pierwszy został zniszczony w 1274 r. w wyniku powodzi. Niestety 

mimo szybkiej odbudowy dotrwał tylko do 1304 r. kiedy to zawalił się pod ciężarem 

mieszkańców podziwiających z niego widowisko odbywające się na wodach Arno. 

Kolejne zniszczenie budowli nastąpiło w 1333 r., a nowy wygląd zyskało dzięki 

projektowi Giotta. Ponte alla Carraia pozostał nienaruszony do kolejnej katastrofy  

w 1557 r. W 1237 r. przeciwległe brzegi Arno zostały połączone przez Ponte delle 

Grazie, a następnie w 1253 r. Ponte Santa Trinità, w 1345 r. Ponte Vecchio, a w 1346 r. 

Ponte Novo alla Carraia116. Słynnym miejscem spotkań i handlu był most Ponte 

Vecchio wzniesiony według projektu architekta Taddeo Gaddi (1345-1395) w miejsce 

rzymskiej budowli jak i kolejnych, które uległy zniszczeniu w XII wieku. W 1333 r. 

stojący na przyściennym filarze koło Ponte Vecchio posąg Marsa, który niegdyś 

wieńczył dach baptysterium, został porwany przez dotkliwą w skutkach powódź. 

Dodatkowe budynki dobudowane do konstrukcji służyły jako sklepy dla florenckich 

rzeźników. W 1422 r. na środku mostu umieszczono taras, dzięki któremu mieszkańcy 

mogli podziwiać rzekę117.  

 Mieszkańcy XV-wiecznej Florencji byli świadkami realizowania wielu 

innowacyjnych przedsięwzięć architektonicznych, których nie podejmowano w innych 

miastach Europy. Luca Landucci, który prowadził aptekę przy Canto de’ Tornaquinci 

niedaleko miejsca gdzie wznoszono Palazzo Strozzi odnotował w swoim pamiętniku, że 

kiedy w sierpniu 1489 r. florenccy robotnicy zaczęli burzyć pobliskie domy, gruz 

usuwano przy pomocy osłów i mułów. Budowa wzbudzała ponadto wielkie 

zainteresowanie wśród przechodniów. Aptekarz podobnie jak inni sklepikarze narzekał, 

                                                                                                                                                                          
Florencji [w:] Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wieku, (red.) J.A. Chrościcki, Warszawa 2004, s. 57-66; 

G.A. Brucker, L’impero del fiorino, s. 52: tegoż, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 8; R. Nesti, 

Zabytkowe miasta, s. 30; M. W. Ałpatow, Historia, s. 27-28; A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 224-226; G. 

Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2016, s. 362-363; C. Bucci, Wielka 

historia, s. 90-91; G.F. Young, The Medici, s. 47. 
115 R.J. Crum, J.T. Paoletti, ,,…Full of People of Every Sort”: The Domestic Interior [w:] Renaissance 

Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 276. 
116 A. Chastel, Sztuka, t.1, Warszawa 1978, s. 147-149.  
117 G. Villani, Nuova, s. 1207; P. Gori, Le feste fiorentine attraverso i secoli. Le feste per San Giovanni, 

Firenze 1989, s. 3-5; A. Rosset, Drogi i mosty w średniowieczu i czasach odrodzenia, Warszawa 1974, s. 

76-78; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Le origini, Firenze 1956, s. 1113; S.T. Strocchia, Theaters of 

Everyday Life [w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 

2006, s. 77-78. 
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że z powodu grup zaciekawionych ludzi przyglądających się procesowi powstawania 

rezydencji utrudnione było chodzenie po ulicach, a wszechobecny chaos uniemożliwiał 

mu skupienie się na pracy118. 

 Rózwoj architektury wynikał przede wszystkim ze znakomitego przygotowania 

lokalnych projektantów, którzy posiadali rozległą wiedzę m.in. z matematyki  

i geometrii. Nowatorskie podejście florenckich konstruktorów do budownictwa zrodziło 

się wraz z odkrywaniem technik stosowanych w starożytności, a także poprzez studia 

nad zrealizowanymi już projektami. Wystarczy wspomnieć o Leonie Battiście Albertim, 

który przybył do Florencji w 1434 r., stając się w krótkim czasie mentorem dla 

lokalnych artystów. Jako pierwszy w Zachodniej Europie okresu późnego 

średniowiecza wyłożył teorię sztuki na stronach traktatów o architekturze, rzeźbie  

i malarstwie. Podstawową wiedzę dotyczącą konstrukcji budowli zaczerpnął Alberti  

z tekstu Witruwiusza (De architectura) pochodzącego z III w p.n.e. Dla Włocha 

najistotniejszymi cechami jakimi powinien odznaczać się nowotworzony budynek były 

jego harmonia wynikająca z dokładnych obliczeń (proporcje 2:3), estetyka oraz 

funkcjonalność119. Do najbardziej znanych projektów Albertiego można zaliczyć 

Palazzo Rucellai wzniesiony w latach 1446-1451120.  

 W tym samym czasie zlecenia na projektowanie florenckich budynków 

przyjmował Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, znany powszechnie jako 

Michelozzo. W 1434 r. towarzyszył Cosimo de’Medici podczas pobytu w Wenecji gdy 

ten został wygnany przez swych politycznych przeciwników. Powrót Medyceusza do 

rodzinnego miasta umożliwił artyście podejmować nowe przedsięwzięcia 

architektoniczne. Były to przede wszystkim pałac Medyceuszy, kościół Santissima 

Annunziata oraz odnowienie w latach 1437-1444 kompleksu dominikańskiego klasztoru 

San Marco. Nadrzędnym celem przebudowy siedziby zakonników było nadanie mu 

funkcjonalności, stąd w jego obrębie pojawiły się 4 krużganki (2 małe i 2 duże), ogrody, 

sad, kapitularz, dormitoria, kościół, dom dla pielgrzymów oraz biblioteka przeznaczona 

także dla florenckich uczonych. Cosimo wydał na budowę kompleksu ponad 40 tys. 

florenów. Co więcej, umożliwiono mu korzystanie z jednej z cel przeznaczonych do 

                                                           
118 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 57-58; J.R. Lindow, The Renaissance, 52-54. 
119 Leon Battista Alberti był ponadto autorem traktatów De statua oraz De pictura, C. Bertelli, G. 

Briganti, Storia, vol. 2, Milano 2009, s. 196-197; A. Ligocki, Sztuka, s. 52-53; M. W. Ałpatow, Historia, 

s. 30-31; A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 227-226, 233. 
120 A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 233; A. Tenenti, Florence, s. 92. 
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medytacji121.  

 Ważnym miejscem religijnego kultu był dla mieszkańców kościół San Miniato al 

Monte. Przechowywano w nim szczątki św. Miniato pierwszego florenckiego 

męczennika z III w n.e. przybyłego z Armenii. Pierwsza świątynia została wzniesiona 

na malowniczym wzgórzu już w epoce karolińskiej jednak od 1018 r. rozpoczęto 

konstruowanie nowego kościoła, który należał do jednego z najpiękniejszych  

w mieście122.  

 Rosnące bogactwo mieszczańskich rodzin oraz potrzeba opuszczenia niekiedy 

gwarliwego miasta sprawiły, że florentyńczycy chętnie wznosili wille  

w miejscowościach pod Florencją. Przyczyniała się do tego fascynacja wiejskim życiem 

umożliwiającym odpoczynek blisko natury zazwyczaj w okresie wiosny i lata.   

W murach wiejskich posiadłości odbywały się często zabawy, spotkania towarzyskie 

oraz dyskusje. Podczas epidemii, które wielokrotnie nawiedzały Florencję, schronienie 

w oddalonej od miasta rezydencji było jedyną szansą na uniknięcie kontaktu z chorymi. 

Wille należące do Medicich wybudowano w Careggi, Cafaggiolo oraz w Poggio  

a Caiano niedaleko Pistoi, według projektu Giuliano da Sangallo ok. 1480 r. Ta ostatnia 

uznawana jest za pierwowzór renesansowej wiejskiej rezydencji mieszczańskiej, 

nawiązującej w swej architekturze do antyku m.in. z powodu otaczającego ją portyku 

oraz frontonu na fasadzie123. Wewnątrz willi znajdowały się piece, w których 

wypiekano chleb oraz pieczono mięso. Na terenach wokół rezydencji zakładano 

winnice oraz farmy gdzie hodowano gołębie, owce, woły, świnie oraz kury. Dodatkowo 

w Careggi znajdowała się manufaktura oliwy, a w Poggio a Caiano młyn124.   

 Nieodłącznym elementem we florenckiej przestrzeni publicznej jak i prywatnej 

były rzeźby, którym nadano nowe, renesansowe cechy. W okresie XV wieku lokalni 

artyści powielali przede wszystkim kanony estetyczne zrodzone w starożytności. Obok 

przedstawień nagich postaci ukazujących szczegółowo ludzkie ciało, wznoszono 

pomniki konne umieszczane na placach bądź na wiekach grobowców125. Styl gotycki,  

w którym powstawały dotychczasowe rzeźby stawał się coraz mniej popularny. Dzięki 

                                                           
121 L. Berti, Firenze. Tutta la città e la sua arte, Firenze 1979, s. 12, 97-98; R. Fremantile, God, s. 59.  
122 A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 91-92; L. Artusi, D. Cirri, Storie, s. 55-57; R. Davidsohn, Storia di Firenze. 

Le origini, Firenze 1956, s. 54-55. 
123 J. Burckhardt, Kultura, s. 243-244; W. Rolbiecki, Akademie, s. 52-53; F. Cardini, Toskania. Pejzaż, 

historia, sztuka, Warszawa 2011, s. 68-69; C. Bucci, Wielka historia, s. 365. 
124 K.A. McIver K.A., Cooking and Eating in Renaissance Italy: From Kitchen to Table, London 2015, s. 

67. 
125 I. Ciseri, Scultura, s. 7, 22-24. 
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geniuszowi Donatella kamienne figury zaczęły zachwycać swoją ekspresją gestów (jak 

np. św. Jan Chrzciciel z 1415 r.) oraz św. Jerzy (1416 r.) zdobiący nisze w murach 

kościoła Orsanmichele. Pomiędzy 1431, a 1443 rokiem Cosimo de’Medici złożył 

zamówienie u Donatella na wykonanie z brązu posągu Dawida. Artysta, tworzący 

również w Padwie jako pierwszy zaprojektował w tym mieście w latach 1444-1447 

monumentalny posąg konny przedstawiający kondotiera Gattamelatę. Warto zwrócić 

uwagę, że odlewnictwo posągów było w zastoju od czasów starożytnego Rzymu. 

Wymagało to używania sporej wielkości pieców oraz mechanicznych dmuchaw126. 

Artystyczny styl zapoczątkowany przez florentyńczyków rozprzestrzenił się we 

wszystkich miastach-państwach Półwyspu Apenińskiego127.  

 Na twórczość florenckich artystów pod koniec XV wieku znacząco wpływały 

nauki Girolamo Savonaroli. Mieszczanie, którzy starali się żyć według zasad 

propagowanych przez dominikanina przestali doceniać idee humanizmu, a więc przede 

wszystkim zrywali z afirmacją radosnego życia. Na zamawianych przez nich obrazach, 

takich jak np. madonny malowane przez Sandro Boticellego zaczęły dominować blade, 

zapłakane twarze, uwiecznione zostały cierpienie i rozpacz. Zakonnik wielokrotnie 

podkreślał, że zadaniem sztuki sakralnej jest ułatwienie medytacji oraz przedstawienie 

treści biblijnych dla ludzi niepiśmiennych. Krytykował ponadto wpływy starożytnej 

mitologii na poezję oraz malarstwo czy rzeźbę w czym widział nawrót do religii 

pogańskich128.  

 We Florencji nie szczędzono pieniędzy, ani ciężkiej pracy aby czynić ją coraz 

piękniejszą. Dobrobyt oraz brak większych niepokojów wewnętrznych umożliwiały 

kontynuację śmiałych przedsięwzięć budowlanych. Aranżacja miejskiej przestrzeni była 

wzbogacana m.in. poprzez powielanie architektonicznych elementów zaczerpniętych ze 

sztuki starożytnej. 

                                                           
126 A. Chastel, Sztuka, t.1, s. 233, 237; C. Bertelli, G. Briganti, Storia, vol. 2, Milano 2009,  s. 154-155, 
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manierismo, Torino 1966, 58-60; A. Panella, Storia, s. 165-166. 
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1.6  Cechy i ich rola w rządzeniu miastem 

 

Florentyńczycy zajmujący się konkretnymi zawodami zrzeszali się w tzw. arti, 

czyli cechach. Ich początki związane były ze starożytnymi rzymskimi zrzeszeniami 

rzemieślników zwanymi scholae. Oprócz możliwości doskonalenia swojego rzemiosła 

ich członkowie otrzymywali prawo do podejmowania decyzji politycznych oraz 

ochronę przed wpływami szlachty. Żadne inne miasto włoskie nie odznaczało się ani 

tak rozwiniętymi przywilejami w stosunku do cechów, ani nie gwarantowało im udziału 

w sprawowaniu władzy nad miastem. Członkowie florenckich arti podejmowali 

ponadto różne inicjatywy, które przyczyniały się do rozwoju miasta – opiekowali się 

kościołami, szpitalami oraz zamawiali dzieła sztuki129.   

Zmniejszenie wpływu familijnych interesów stało się możliwe dzięki 

ustanowieniu przez gonfaloniera Giano della Bella w latach 1293-1295 tzw. 

Ordinamenti di giustizia, w których zawarte zostało rozporządzenie oznajmiające, że 

każdy obywatel Florencji winien zapisać się do cechu, a kto tego nie uczyni będzie 

uważany za plebejusza gorszej kategorii (scioperato). Ponadto ustawy te pozbawiały 

przedstawicieli szlacheckich rodzin możliwości piastowania urzędów oraz odbierały im 

możliwość korzystania z praw politycznych. Mogli tego uniknąć wyłącznie wtedy, gdy 

zapiszą się do cechu, jeśli nie – zostanie im odebrane prawo do uczestniczenia  

w sprawowaniu władzy130. Z cechów wywodziła się warstwa rządząca tworząca własne 

prawa podległe jednak władzy państwowej. Tzw. arte było przede wszystkim instytucją 

lokalną, zamkniętą w obrębie miasta. W jej skład mogły wejść dobrowolnie osoby, 

które wykonywały ten sam zawód. Owa korporacja posiadała własną autonomię prawną 

(członkowie mogli posiadać ziemię, domy, własne oszczędności), dysponowała 

własnym przedstawicielem w radzie miasta, zarządem, salą spotkań, pieczęcią, 

sztandarem oraz statutem. W skład zarządu, którego skład ulegał zmianie podczas 

wewnętrznych wyborów wchodzili konsulowie (czasem zwani rektorami), posiadający 

władzę sądowniczą i administracyjną (często rozstrzygali wewnętrzne konflikty) 

skarbnik, notariusz, syndyk, goniec oraz legislator zarządzeń, który weryfikował 

posłuszeństwo każdego rzemieślnika wobec obowiązującego statutu. Cechy posiadały 
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również własny sąd zwany il Tribunale di Mercanzia (lub Mercatanzia). Instytucja ta 

powstała na początku XIV wieku i zajmowała się rozstrzyganiem sporów pomiędzy 

cechami jak również starała się rozwiązywać problemy pojawiające się podczas 

międzynarodowych transakcji. Zapiski sądowe wspominają o przewinieniach kupców 

takich jak kradzieże, czy pożyczki towarów, a także o pełnym niejasności interesach. 

Dość często skazywano na pobyt w więzieniu tych, którzy posiadali długi. W skład sądu 

wchodził obcokrajowiec (doktor prawa) oraz 6 doradców (5 z arti maggiori, 1 z arti 

minori). Za swoją siedzibę wybrali w 1358 r. rezydencję znajdującą się niedaleko 

Palazzo Vecchio. Kościołem, w którym spotykali się przedstawiciele cechów podczas 

nabożeństw był Orsanmichele natomiast ich patronem został św. Tomasz Apostoł. Ze 

względu na zagrożenie jakie stanowili miejscy złodzieje oraz wybuchające nierzadko 

pożary, arti zadecydowały o powołaniu guardie di notte, czyli straży pilnującej 

warsztatów po zapadnięciu zmroku. Przedstawiciele cechów zabraniali ochroniarzom 

nocowania w botteghe. Ich praca polegała na było przebywaniu na zewnątrz i zapalanie 

lamp, gdyż szczególnie obawiano się włamań oraz wybuchu pożarów. Opuszczone  

i stare warsztaty zamieniano w miejsca uprawiania hazardu. W średniowiecznej 

Florencji można było wyróżnić korporacje o strukturze organizacyjnej mniej i bardziej 

złożonej. Arte o strukturze mniej rozbudowanej oznaczało przede wszystkim grupę osób 

specjalizujących się w jednej dziedzinie, których zakres wykonywanych prac zależał 

głównie od ich zdolności czy wieku. Ten rodzaj cechu opierał się na hierarchii: mistrz-

pracownik-uczeń. Nauka adepta trwała przez 7 lub 8 lat. Zdarzały się jednak sytuację, 

gdy młody rzemieślnik w niedługim czasie uzyskiwał tytuł mistrza. Pośród całej 

wspólnoty cechowej najkorzystniejsze warunki materialne posiadali mistrzowie, którzy 

słynęli z pomnażania majątku i silnych wpływów na arenie politycznej Florencji. 

Oczywiście zdarzały się korporacje, w których pracownicy byli wykorzystywani przez 

przywódcę arte do ciężkiej pracy przy bardzo niskich zarobkach, co stawało się 

motywem do walk na terenie miasta, czego przykładem może być powstanie 

Ciompich131.  

Z kolei do arte o strukturze złożonej wstępowali rzemieślnicy zajmujący się 

różnoraką działalnością wytwórczą (np. cech zrzeszający producentów lekarstw oraz 
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przypraw). W tym przypadku nie istniała zależność ucznia od pracownika i mistrza. 

Wszyscy członkowie byli wobec siebie równi.  Florencję można bez wątpienia określić 

za Georges’em Renard’em jako Universitas mercatorum, co stanowiło odwołanie do 

żyjących w niej rzemieślników oraz kupców, których praca była najważniejszym 

czynnikiem rozwoju miasta, przynoszącym mu sławę w całej ówczesnej Europie  

i krajach Orientu. O znaczeniu cechów dla ówczesnego społeczeństwa świadczyć może 

fakt, że w niektóre prace zaangażowane były nawet młode dziewczęta, pomagające  

w rodzinnych branżach takich jak tkactwo, czy bankierstwo. Mimo, że arti stanowiły  

o potędze miasta to warto wspomnieć o niewielkiej liczbie florentyńczyków, którzy nie 

działali jako zrzeszeni rzemieślnicy choć zajmowali się identycznymi profesjami jak 

członkowie cechów. Osoby pracujące niezależnie były stale zagrożone rosnącą 

konkurencją ze strony słynnych arti mających swoje siedziby w centrum miasta za 

wyjątkiem tzw. fabbri, czyli ludzi zajmujących się obróbką żelaza, posiadających swoje 

warsztaty w contado (terenach podmiejskich). Obywatel zapisując się do cechu musiał 

wpłacić określoną sumę pieniędzy, a następnie uiszczać regularne składki.  

Podział arti w późnośredniowiecznej Florencji (choć z czasem ulegał 

nieznacznym zmianom) wyglądał następująco:  

Do 7 cechów większych (arti maggiori) zaliczano: arte dei giudici e notai 

(sędziowie i notariusze), arte di Calimala (sprzedawcy, tkacze), arte del Cambio 

(bankierzy, osoby zajmujące się wymianą pieniędzy, pośredniczyli w pospisywaniu 

kontraktów pieniężnych, chronili interesów florentyńczyków w kraju i zagranicą), arte 

della Lana (producenci sukien), arte di Por Santa Maria (zwany także arte della Seta – 

producenci jedwabiu), arte dei Medici e Speziali (producenci leków, przypraw, które 

sprowadzali ze Wschodu), arte dei Valai e Pellicciai (wytwórcy futer i skór). 

Florentyńczycy należący do cechów większych wykazywali zainteresowanie otwarciem 

nowych dróg handlu lądowego i morskiego, w tym celu wielokrotnie opowiadali się za 

możliwością sfinansowania wojennego oręża dla wojska komuny, a później republiki, 

które mogłoby dokonywać podbojów nowych terytoriów przy użyciu siły. Przeciwni 

temu byli pracownicy cechów mniejszych, którzy woleli wykonywać w spokoju pracę 

we własnych warsztatach.  

W skład cechów średnich (arti mediane) wchodziły: arte dei Beccai (rzeźnicy), 

arte dei Fabbri (wytwórcy żelaza), arte dei Calzolai (szewcy), arte dei Mestieri di 
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Pietra e Legnaname (osoby zajmujące się obróbką drewna i kamienia), arte dei Linaioli 

e Rigattieri (sprzedawcy używanej odzieży, szewcy, tkacze lnu).  

Do tak zwanych cechów mniejszych (arti minori) zaliczano arti dei Vinattieri 

(wytwórcy wina), arti degli Albergatori (karczmarze, najemcy pokoi), arti dei Cuoiai  

e Galigai (garbarze), arti dei Oliandoli (producenci oliwy, wędliny i serów), arti dei 

Correggiai (wytwórcy siodeł i uprzęży), arti dei Chiavaiuoli (producenci zamków do 

drzwi, narzędzi i koksowników), arti dei Corazzai e Spadai (płatnerze), arti dei 

Lagnaioli (stolarze), arti dei Fornai (piekarze i młynarze)132.  

Grupami doradczymi Signorii do spraw politycznych byli konsulowie arti, 16 

gonfalonierów należących do milicji reprezentowali dzielnice miasta, kapitanowie partii 

gwelfów. Każdy funkcjonariusz miał obowiązek zbierać opłaty za przejazd przez bramy 

miasta, a także kontrolować bezpieczeństwo wewnętrzne chociażby poprzez nakładanie 

grzywien.  Przywileje przysługujące rzemieślnikom (niezależnie od cechu do jakiego 

przynależeli), milicjantom czy partiom politycznym były identyczne dla wszystkich. Po 

zapisaniu się do arte florentyńczyk znajdował się w nowym środowisku, które odtąd 

stawało się dla niego niczym rodzina. Przynależność do cechu wymagała ponadto 

złożenia przysięgi oznaczającej zaakceptowanie reguł i wymogów stawianych przez 

grupę. Co więcej, nowicjusz musiał zaakceptować funkcjonowanie wśród 

rzemieślników różniących się od siebie poziomem bogactwa, czy statusem społecznym. 

W wyniku ślubowania członkowie cechu zobowiązani byli do szanowania każdego 

florenckiego obywatela według zasad wyznaczonych w statuach arte133. 

Tak rozbudowany podział cechów był niespotykany w żadnym innym 

europejskim państwie omawianego okresu historycznego. 

1.7 Przekrój społeczności miasta w XV wieku 

 

Florencja w XV była jednym z najbardziej zaludnionych miast europejskich. 

Liczba ludności ulegała na przestrzeni lat zmianom spowodowanym śmiertelnością 

niemowląt, migracjami, a najczęściej powracającymi epidemiami dżumy. Poniższa 

tabela prezentuje liczbę mieszkańców miasta pomiędzy 1400, a 1480 rokiem. 

                                                           
132 G. Renard, Histoire, s. 164-167; J.M. Lucas-Dubreton, Życie, s. 13; P. Villari, The Two, s. 312-315; 

P.J.Despois, Firenze nel rinascimento, Milano 1993, s. 12-13; E. Staley, The Guilds of Florence, New 

York 1967, s.  42. 
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Rok Liczba ludności 

1400 60 000 

1427 37 144 

1441 37 036 

1458 37 369 

1469 40 332 

1480 41 590 

Za: R. A. Goldthwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, 

Bologna 1984, s. 58. 

 Przeciętna długość życia wynosiła wówczas ok. 40 lat. Cennych informacji 

dotyczących struktury społecznej Florencji dostarczały tzw. catasti (kataster) czyli spisy 

podatników sporządzane przez komunę. Zawierały one spis osób z poszczególnych 

dzielnic, ich nazwiska, liczbę osób w rodzinie, wiek, zawód, wykaz własności we 

Florencji i poza jej granicami, zwierzęta, wysokość oszczędności i kredytów, zyski  

z handlu oraz liczbę niewolników. Pierwszy i najbardziej znany tego typu rekord 

fiskalny pochodzi z 1427 r134. Kolejne katastry redagowało po 10 obywateli z każdej 

dzielnicy w latach: 1430, 1433, 1443, 1446, 1451, 1458, 1469-1470, 1480-1481. 

Podstawą sporządzania tego typu ewidencji były zeznania podatkowe (portate) składane 

przez obywateli. Prawo wymagało od nich przygotowania listy nieruchomości, 

wysokości obligacji ulokowanych w Monte, dochodów z interesów prowadzonych  

w kraju i zagranicą135.  

Analizując katastry z lat 1427, 1458, 1480 możliwe jest zobrazowanie przekroju 

wiekowego Florencji (w procentach)  

 

                                                           
134 Dzięki szczegółowej analizie catasto z 1427 r. przeprowadzonej przez Christine Klapisch-Zuber oraz 

Davida Herlihy wyłania się zróżnicowany obraz wielkomiejskiej społeczności m.in. pod względem 

wieku, zawodu, pochodzenia, czy też statusu  majątkowego, D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans and 

their Families. A Study of the Florentine Catasto of 1427, Yale 1985, s. 83-85. G. Capponi, Storia, t.1, s. 

486- 487; R. Caggese, Firenze, 1913, s. 350-351.  
135 R de Roover, The Rise, s. 24.  
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 1427  1458 1480 

Kategoria wiekowa    

0-19 46,0 49,4 49,2 

20-59 42,3 41,4 43,4 

Ponad 60 11,7 9,2 7,4 

Badana grupa   36131 3319 3824 

Za: D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans and their Families. A Study of the Florentine Catasto of 

1427, Yale 1985, s. 187. 

 

Z powyższych danych wynika, że dominującą grupą wiekową we Florencji były 

osoby do 19 roku życia. Natomiast najmniej liczną stanowiącą ok. 9% grupę stanowili 

mieszkańcy powyżej 60 roku życia. Tamtejsza populacja wpisywała się 

ogólnoeuropejską tendencję demografii ówczesnej Europy, która charakteryzowała się 

wysoką liczbą urodzeń i zarazem zgonów. Kwestia stanu cywilnego mieszkańców 

Florencji została przedstawiona w catasto z 1427 r. następująco: żonaci mężczyźni 

stanowili wówczas 47,7% (było to 6447 osób). W momencie zaślubin mieli średnio 30 

lat. Związki zawierali nieco później niż mieszkańcy contado co było spowodowane 

wieloletnim przyuczaniem do zawodu we florenckich warsztatach rzemieślniczych  

i praktykami odbywanymi w placówkach bankowo-handlowych w innych miastach 

Italii bądź poza jej granicami. Mężczyzna wraz z osiągnięciem niezależności finansowej 

nadawał się według florenckiej tradycji do założenia rodziny. Wdowcy stanowili 

według katastru z 1427 r. 4,03% (544), natomiast pozostający bez związku 

małżeńskiego tworzyli społeczność 6523 osób, czyli 48,27% (wielu z nich przybyło 

samotnie do Florencji w celu znalezienia pracy). Liczba mężatek wynosiła 53,45% 

(6468 osoby). Mieszkanki Florencji wstępowały w związek małżeński zazwyczaj przed 

20. rokiem życia (mając średnio 17 lat i 6 miesięcy, jednak z czasem wiek ten nieco się 

zwiększał). Wdowy  25,13% (3041) stanowiły ¼ wszystkich kobiet, natomiast panny 

18,64%, co dawało liczbę 2256. W przypadku 336 kobiet nie udało się określić stanu 

cywilnego. Zestawiając z mieszkańcami Florencji, społeczność contado, zauważyć 

można różnice dotyczące wieku w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Kobiety 
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zamieszkujące tereny podległe toskańskiej stolicy były zazwyczaj 12 lat młodsze od 

mężczyzn. Na obszarze contado zmniejszała się różnica wieku między małżonkami 

(około 7 lat). Na społeczny krajobraz Florencji składały się ponadto starsze małżeństwa 

opuszczone przez potomstwo oraz wdowy z dziećmi (często emigrujące z terenów 

podmiejskich).  

 1427 1458 1480 

Wiek mężczyzny 30,3 30,5 31,4 

Wiek kobiety 17,6 19,5 20,8 

Różnica wieku 

pomiędzy 

małżonkami 

12,7 11,0 10,6 

Za: D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans and their Families. A Study of the Florentine Catasto of 

1427, Yale 1985, s. 87. 

 

 Co ciekawe XV-wieczne rody patrycjuszowskie takie jak np. Rucellai, Capponi, 

Ginori mieszkały wspólnie w kilka pokoleń. Ojcowie uczyli swoich synów, aby nie 

opuszczali rodzinnych domów nawet gdy się żenili. W 1480 r. bracia Michele, Iacopo, 

Simone i Guglielmo Rucellai wraz z rodzicami, żonami i dziećmi zamieszkiwali 

wspólnie kamienicę łącznie w 18 osób. Podobna sytuacja dotyczyła rodzin m.in. 

Rucellai, Capponich, czy Ginorich. W porównaniu z resztą społeczeństwa, zamożni 

patrycjusze posiadali więcej dzieci, najczęściej czworo. Wynikało to głównie z lepszej 

opieki i warunków mieszkalnych dla kobiet i noworodków. Wspomnieć należy, że 

bogaci florenccy mieszczanie nierzadko decydowali się na opiekę nad dziećmi 

krewnych, które zostały osierocone przez ojców. Przyczyniały się do tego również 

decyzje kobiet wchodzących w nowe związki po śmierci mężów, aby potomstwo  

z poprzedniego małżeństwa pozostawiać u rodziny ich ojca. Ubodzy florentyńczycy 

doczekiwali się zazwyczaj dwóch potomków136.  

                                                           
136 M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al. XX secolo, Bologna 

1984, s. 139-142; D. Herlihy, Some Psychological and Social Roots of Violence in the Tuscan Cities [w:] 

Violence and City Disorder in Italian Cities, 1200-1500 (ed.) L. Martines, Berkeley-Los Angeles-London 

1972, s. 144-145; D. Herlihy, La famiglia nel Medioevo, Roma-Bari 1999, s. 183-185, 193; C. Klapisch-
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Mieszkańcy ponad wszystko dbali o honor i pozycję własnego rodu. Epidemie, 

wygnania z miasta na skutek perturbacji politycznych czy kryzysy finansowe 

doprowadzały do rozpadów rodzin i tym samym do zacierania pamięci o wydarzeniach 

z przeszłości. Tego typu sytuacje były przyczyną, dla której w XIV i XV florentyńczycy 

zainteresowali się genealogią. Efektami studiów nad tą dziedziną wiedzy miało być 

przede wszystkim stwierdzenie, że rodzina wywodzi się z Florencji i jej członkowie 

piastowali stanowiska urzędnicze137.  

We Florencji mieszkali także Włosi z innych rejonów Italii oraz obcokrajowcy. 

Catasto z 1427 r. zawiera wiadomości o 87 rodzinach z Niemiec, Francuzach  

z Prowansji, Flamandach, Hiszpanach, Słowianach oraz Węgrach. Fakt umieszczenia 

ich w katastrze dowodził tego, że ich pobyt we Florencji był już na tyle długi iż 

dołączyli do grona osób, które objęte zostały obowiązkiem płacenia podatków138.  

Catasto z 1427 r. ukazało także hierarchię najlepiej opłacanych zawodów we 

Florencji.  

Nazwa zawodu Roczny średni dochód w 

złotych florenach 

bankier 8748,4 

sprzedawca wełny 3301 

sprzedawca innych tkanin 1696,2 

prawnik 1079,2 

kupiec korzenny 1019,1 

wytwórca papieru 598,7 

medyk, balwierz 460,9 

sprzedawca skór 427,9 

garncarz 427,9 

                                                                                                                                                                          
Zuber, L’enfance en Toscane au début du XVe siècle ,,Annales de démographie historique” 1973, s. 102; 

D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 184-185. 
137 C. Klapisch-Zuber, Le genealogie fiorentine [w:] La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze, 

Firenze 1988, s. 27-31. 
138 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 110, 198; E. Conti, A. Guidotti, La civiltà, s. 109; M. 

Barbagli, Sotto, s. 139-142, 144-146. 
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dostawca żywności 379,1 

artysta 348,0 

metalowiec 314,7 

wytwórca skór 290,9 

stolarz, drwal 228,1 

murarz 168,7 

rolnik 166,6 

sprzedawca metalu 164,9 

duchowny 160,8 

krawiec 154,6 

służący 109,5 

przewoźnik 105,6 

Za: D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans and their Families. A Study of the Florentine Catasto of 

1427, Yale 1985, s 129. 

Według dokumentu ¼ bogactwa Florencji należało do 100 najzamożniejszych 

mieszkańców. Najbogatszym człowiekiem w mieście był Palla Strozzi, którego majątek 

szacowany był na 101 442 florenów. Nieco mniej pieniędzy należało do Giovanniego 

de’Medici (79 000 florenów). Z kolei Niccolò da Uzzano posiadał 46 000 florenów. Na 

podstawie katastru można stwierdzić, że 1649 florentyńczyków posiadało majątek wart 

przynajmniej 1000 florenów139. 

W kontekście omawiania społeczności Florencji warto zwrócić uwagę na osobną 

grupę jaką stanowili niewolnicy kupowani w państwach Europy, Afryki oraz Azji. 

Sprzyjały temu rozwijające się kontakty handlowe, (m.in. za sprawą florenckich 

placówek bankowo-komercyjnych), rosnąca zamożność, chęć ukazaniu własnego 

prestiżu i w pewnym stopniu zainteresowanie egzotyką. Ponadto w wyniku depopulacji 

ludności krajów Europy Zachodniej za sprawą epidemii dżumy z 1348 r. zmagano się  

                                                           
139J. Najemy,  A History, s. 258-259; D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 114; R.A. Goldthwaite, 

La costruzione, s. 91-92. 
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z problemem niewystarczającej liczby pracowników w gospodarstwach rolnych oraz 

służących w mieszczańskich domach. Dekret ogłoszony w 1364 r. przez priorów 

uprawomocnił nieograniczony handel niewolnikami (nie będącymi chrześcijanami) na 

terenie Republiki Florenckiej. W dokumencie podkreślono, że właściciele mogą 

postępować z nimi według własnych zasad, a państwo będzie wspierać swoich 

obywateli na wypadek wykroczeń czy nieposłuszeństwa ze strony niewolników. 

Pomocy udzielano także w momencie ucieczek podwładnych140. 

W XIV wieku do domów bogatych mieszczan z północno-środkowych Włoch 

sprzedawano w większości Tatarki oraz Czerkieski. Sto lat później coraz większą 

popularność zyskiwały Rusinki. W II poł. XV wieku zamożni florentyńczycy swą 

uwagę kierowali na Maurów, Berberów oraz mieszkańców Afryki subsaharyjskiej. 

Zakupione na targach niewolników kobiety pełniły rolę pomocy domowych, z kolei 

mężczyźni wykonywali zazwyczaj fizyczne prace na wsiach gdzie znajdowały się 

gospodarstwa oraz wille florenckich notabli. Jak już zaznaczono, niewolnicy docierali 

do Toskanii dzięki rozbudowanym szlakom komercyjnym np. czarnoskórzy 

sprzedawani byli mieszkańcom Italii w latach 40. XV wieku za pośrednictwem Arabów 

handlujących u wybrzeży Afryki. Ważnym ośrodkiem, z którego docierali do Florencji 

niewolnicy była Lizbona, w której mieściła się siedziba domu handlowo-bankierskiego 

rodziny Cambinich działającego w latach 1420-1482. Pracownicy tej placówki należeli 

do czołowych pośredników dostarczających niewolników do Toskanii. Portugalscy 

marynarze (głównie dzięki finansowaniu wypraw przez Henryka Żeglarza) penetrowali 

terytoria Senegalu oraz Gwinei skąd przywozili tamtejszych mieszkańców określanych 

we florenckich źródłach z lat 60. i 70. XV w. jako teste nere venute da Lisboa.141  

1.8 Narodziny humanizmu 

 

 Badania nad genezą oraz rozwojem włoskiego humanizmu są prowadzone 

nieprzerwanie od XIX wieku. Mnogość opracowań, a co za tym idzie, interpretacji 

założeń tego światopoglądu świadczy o jego oryginalności i wpływowi jaki wywarł na 

europejską kulturę. Dlaczego jego kolebką była Florencja? Starając się udzielić 

                                                           
140 G.A. Brucker, The Society of Renaissance Florence. A Documentary Study, Toronto 1998, s. 222; C. 

King, Dzieje, s. 130-132; C. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe médiévale, t. 2, Italie. Colonies 

italiennes du Levant, Levant latin. Empire byzantin, Gent 1977, s. 360-361. 
141 S. Tognetti, Notes ul commercio di schiavi neri nella Firenze del Quattrocento ,,Nuova Rivista 

Storica” anno LXXXVI, fascicolo II-2002, s. 362-365. 
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odpowiedzi na to pytanie, należy wspomnieć o nurcie określanym jako protohumanizm, 

którego kolebką była Padwa. W tym uniwersyteckim mieście żył i tworzył w latach 

1240-1309 Lovato Lovati, notariusz, prawnik, ale także poeta. Kilka z zachowanych 

jego dzieł świadczy o znajomości antycznej poezji i twórczości Seneki. Z kolei inny 

padewczyk Albertino Mussato (1261-1325) interesował się się starożytną rzymską 

historiografią, szczególnie Salustiuszem, Cezarem i Liwiuszem. Z inspiracji dziełami 

Seneki napisał dramat pt. Ecerinis. Około 1310 r. Mussato został uhonorowany za 

swoją twórczość wieńcem laurowym przez biskupa i rektora lokalnego uniwersytetu.  

Jednak ani Padwa, ani inne włoskie miasto np. Wenecja, Rzym czy Neapol (które 

przecież szczyciły się wysokim poziomem życia materialnego, wysublimowaną 

architekturą oraz wykształconymi mieszkańcami) nie stanowiły podatnego gruntu do 

rozwoju humanizmu142. Florencja końca XIII wieku nie była miastem uniwersyteckim. 

Ośrodkami edukacji były przede wszystkim klasztory. Przykładowo Dante Alighieri ok. 

1290 r. uczęszczał na zajęcia prowadzone przez dominikanów i franciszkanów, 

uzyskując tym samym dostęp do korzystania z ich bibliotek143.  

Humanizm zakładał przede wszystkim jak najlepsze poznanie człowieka oraz 

jego intelektualne i fizyczne doskonalenie. Przedstawiciele nowego prądu umysłowego 

w swych dziełach podkreślali znaczenie godności i wolności każdej jednostki. Dzięki 

nim wśród florentyńczyków oraz Włochów z innych regionów wzmacniało się poczucie 

patriotyzmu do czego przyczyniało się poznawanie historii starożytnej Italii. W tym 

miejscu należy wspomnieć o Petrarce, który jako jeden z pierwszych humanistów 

zaproponował ideę Italii jako zjednoczonego państwa, o czym świadczy tytuł jego 

utworu Italia mia. Poeta nie utożsamiał się z żadnym konkretnym miastem (uważał się 

za obywatela Italii). Żywił nadzieję, że jedynie poprzez zaprzestanie walk pomiędzy 

władcami poszczególnych włoskich państw możliwe jest stworzenie silnego kraju na 

miarę Imperium Rzymskiego144.   

Rozbicie Włoch w okresie XIV i XV wieku na małe państewka odmienne pod 

względem ustroju i częstokroć wrogo do siebie nastawione wpływało na rozwój 

lokalnego patriotyzmu. Dante umieszczając zdrajców politycznych w dziewiątym 

(ostatnim) kręgu piekła pokazuje w ten sposób przywiązanie do ojczyzny. W niektórych 

                                                           
142 C.G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge 2006, s. 6-7; J. 

Burckhardt, Kultura, s. 107; A. Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1962, s. 166. 
143 P. F. Grendler, Schooling, s. 8. 
144 N. Sapegno, Historia, s. 76-77. 
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zachowanych tekstach włoskich intelektualistów tego okresu można odnaleźć cytaty 

świadczące o postawie kosmopolitycznej. Dante po swoim wygnaniu z Florencji 

odnalazł nową ojczyznę – Rawennę. Z kolei Lorenzo Ghiberti zwracał uwagę, że 

wszechstronne wykształcenie pomaga człowiekowi zaadoptować się do nowego 

miejsca. Patriotyzm wiązał się również z chęcią poznania przeszłości ojczyzny, w której 

zachowały się pomniki minionej potęgi starożytnych145. Dante Alighieri pisząc Boską 

Komedię ukazał w niej postacie z kręgu kultury antycznej, a więc pogańskiej jak  

i chrześcijańskiej146.  

W związku z tym, że byli ludźmi wszechstronnie wykształconymi w takich 

dziedzinach jak filozofia, literatura, retoryka, gramatyka, sztuka, architektura, muzyka, 

czy język grecki, to powszechne wśród mieszczaństwa stało się zatrudnianie ich  

w charakterze nauczycieli. Edukacja włoskich dzieci oraz młodzieży pochodzących  

z mieszczańskich jak i książęcych rodzin powierzana była znanym i cenionym 

humanistom przede wszystkim dlatego, że w XIV wieku nauczanie nie było już w tak 

dużym stopniu objęte monopolem kleru. W dziedzinie oświaty coraz bardziej zaczęto 

cenić wykształcenie i zaangażowanie osób świeckich147. Należy podkreślić, że 

średniowieczny model kształcenia oparty był na scholastyce zakładał przede wszystkim 

powtarzanie, zapamiętywanie i analizę tekstu. Nauczanie w nurcie scholastycznym nie 

miało na celu odkrywania prawdy o otaczającej rzeczywistości dzięki rozumowi  

oraz doświadczeniu. Opierało się na dogmatach wiary zawartych w Piśmie Świętym  

i dziełach Ojców Kościoła. Scholastycy toczyli ze sobą liczne dysputy dotyczące 

chociażby istnienia duszy, osób Trójcy Świętej, czy wolnej woli. Kształcenie to nie 

przyczyniało się do postępów w nauce, ani lepszego poznawania rzeczywistości148. 

Rozwój humanizmu zapoczątkował nowe podejście do ludzkiego życia. Miało ono być 

przepełnione radością, dobrobytem oraz pięknem149.  

Dzięki wpływom humanizmu nowego prądu umysłowego skoncentrowanego 

wokół problematyki człowieka, jego godności i prawa do rozwoju intelektualnego 

kluczowe stały się chociażby sprawy życia codziennego, poznawanie przeszłości 

                                                           
145 J. Burckhardt, Kultura Warszawa 1991, s. 93-99, 100-101, 120. 
146 J. Burckhardt, Kultura, s. 134; J. Heistein, Historia, s. 36. 
147 R. Weiss, The Spread of Italian Humanism, London 1962, s. 14; J. Burckhardt, Kultura, Warszawa 
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własnego regionu, które wzmacniało poczucie patriotyzmu, a nade wszystko 

konieczność szeroko rozumianego rozwoju intelektualnego. Dla humanistów nieistotne 

było pochodzenie społeczne człowieka, gdyż o jego wartości decydowały własne 

osiągnięcia. Wierzyli, że człowiek potrafi zapanować nad losem (fortuna) poprzez cnotę 

(virtù) polegającą na sile, odwadze i inteligencji. Podkreślić należy, że w myśl tej 

ideologii, każdy (niezależnie od pochodzenia) może zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

zainteresowania oraz umiejętności150.  

Istotnym czynnikiem, który zainspirował humanistów do wzmożonych studiów 

nad historią starożytną oraz ówczesną literaturą, bądź sztuką było odkrywanie coraz to 

nowych cennych antycznych rękopisów. Poszukiwano ich śladów nie tylko na terenie 

Włoch, ale także innych państw. Powszechnym procederem zwłaszcza w XV wieku 

było przywożenie ich do Florencji w celu wyposażania księgozbioru prywatnych 

bibliotek. Większość greckich manuskryptów pochodziło z bizantyńskich skryptoriów, 

zwłaszcza tych znajdujących się na terenie Konstantynopola. Wiadomo o bardzo wielu 

wyprawach po wielu krajach Europy, skąd sprowadzano cenne rękopisy. Wystarczy 

wspomnieć chociażby Poggia Bracciolliniego, kanclerza Republiki Florenckiej, 

uczestnika soboru w Konstancji, który odnalazł Mowy Cycerona podczas wizyty  

w opactwie Cluny czy też Kształcenie mówcy Kwintyliana w klasztorze Sankt Gallen. 

Poszukiwania rękopisów doprowadziły do bankructwa Niccola Niccolli. Na szczęście 

dzięki wsparciu finansowemu Cosima de’Medici, mógł on kontynuować swoją pasję, 

dzięki której zgromadził wyjątkowy księgozbiór udostępniany zainteresowanym 

florentyńczykom. W późniejszym czasie został on włączony do kolekcji biblioteki San 

Marco151. Pisma starożytnych filozofów i pisarzy docierały do Florencji dzięki Palli 

Strozzi, który zakupił z Bizancjum kopie tekstów Platona, Plutarcha, Politykę 

Arystotelesa czy Kosmografię Ptolomeusza. Gromadzone rękopisy przechowywał  

w bibliotece ulokowanej przy kościele Santa Trinita. Dekretem balii z dnia 26 grudnia 

1433 r. zadecydowano o wygnaniu Palli Strozzi na 5-letnią banicję do Padwy (kara ta 

była odnawiana, aż po kres jego życia). Podczas pobytu w tym mieście skupił się na 

opracowywaniu kolekcji rękopisów - 16 manuskryptów w języku greckim i 2  

                                                           
150 J. Burckhardt, Kultura, s. 221-222; J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 1972, s. 

120. 
151 C. Bec, L’essor de l’humanisme [w:] L'Italie de la Renaissance, un monde en mutation, 1378-1494, 

Paris 1990, s. 83-85; J. Delumeau, Cywilizacja, s. 294-297; P. Burke, Kultura i społeczeństwo w 

renesansowych Włoszech, Warszawa 1991, s.152-165; J. Burckhardt, Kultura, s. 100-103, 128-129, 303; 

G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t.1, La Spezia 1990, s. 536-537; E.B. Fryde, Greek 

Manuscripts in the Private Library of Medici. 1469-1510, vol.1, Aberystwyth 1996, s. 5. 
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w łacińskim, m.in. 6 skopiowanych przez Pallę dzieł Arystotelesa, pisma Teofrasta, 

Orygenesa, Plotyna, Filona z Aleksandrii, Mowy Lizjasza czy też 4 ewangelie. Szacuje 

się, że w roku śmierci Strozzi posiadał około 450 rękopisów (wiele z nich było 

prawdopodobnie duplikatami potrzebnymi do ukończenia własnych edycji dzieł)152. Dla 

pogłębiania wiedzy o starożytności duże znaczenie miało tłumaczenie Żywotów 

filozofów Diogenesa Laertiosa przez Ambrogia Traversari153.  

Podróże florenckich humanistów do Rzymu były z pewnością jednym z tych 

czynników, który rozbudzał w nich zainteresowanie starożytnością. Kiedy w roku 

jubileuszowym 1300 Giovanni Villani odwiedził Wieczne Miasto, był poruszony 

antycznymi pozostałościami do tego stopnia, że postanowił zostać kronikarzem154.  

Z kolei Petrarka wizytując Rzym miał okazję przeprowadzać rozmowy na temat sztuki  

i filozofii z Giovannim Colonną. Do inspirujących należał również pobyt Poggia 

Braccioliniego, podczas którego zaznajamiał się z antycznymi inskrypcjami. 

Florentyńczyk miał jeszcze okazję oglądać większość dzieł architektury wzniesionych 

przez starożytnych Rzymian w nienaruszonym stanie. Z powodu wypalania wapna 

przez mieszkańców marmurowe powłoki budowli ulegały znacznemu zniszczeniu155.  

Kształcenie humanistów możliwe było dzięki założonym w 1321 r. Studio 

Fiorentino, działającym jako Studium Generale. Dzięki przywilejom nadanym tej 

instytucji przez papieża Klemensa VI, słuchacze mogli w nim kształcić się w zakresie 

prawa, filozofii, astrologii, chirurgii, medycyny, czy logiki. W latach 30. XIV wieku 

placówka ta przestała funkcjonować przez pewien czas na skutek epidemii dżumy. 

Dekret z 26 sierpnia 1348 r. potwierdził oficjalnie ponowne jej otwarcie. W 1380 r. 

nauczało tam 28 profesorów, a budżet wynosił 3000 florenów. Przeszkodą  

w działalności Studio Fiorentino stała się wojna z Viscontim w 1406 r. Kiedy od 1413 r. 

wydawało się, że placówka ta ma szansę na coraz lepszy rozwój pojawiły się problemy 

z jej finansowaniem (w 1426 r. dysponowała jedynie 200 florenami), aż ostatecznie  

w 1430 r. zaczęła przegrywać z uniwersytetami w Bolonii i Padwie. Nauczanie skupiało 

się w prywatnych domach, patrycjuszowskich pałacach czy klasztorach,  

a wykładowcami byli świeccy. Cosimo de’Medici przedstawiciel najważniejszego rodu 

                                                           
152 G. Capponi, Storia, t.1,  La Spezia 1990, s. 535; R. Caggese, Firenze, s. 386-387; H.J. Gregory, A 
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155 J. Burckhardt, Kultura, s. 122-123, 127. 
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bankierów w mieście, równocześnie wielki mecenas kultury, rozszerzył zakres 

nauczania w Studio poprzez zatrudnienie profesorów retoryki, poezji i moralistyki. 

Mimo że w 1472 r. jego wnuk, Lorenzo il Magnifico połączył je z Uniwersytetem  

w Pizie, to we Florencji nadal można było uzyskać wyższe wykształcenie156. 

 Ważną dziedziną wiedzy, którą zgłębiali humaniści była retoryka. Do jej 

rozkwitu przyczyniło się odnalezienie dzieł najwybitniejszych antycznych oratorów 

m.in. Cycerona i Kwintyliana. Codzienne życie we Florencji dostarczało wielu okazji 

do wygłaszania przez humanistów przemówień chociażby podczas ślubów czy 

pogrzebów mieszczan lub wizyt zagranicznych polityków. Przygotowywanie 

uroczystych mów, które niekiedy ukazywały się drukiem, było dla humanistów szansą 

do zaprezentowania swojej erudycji i warsztatu pisarskiego. Bardzo często umieszczali 

w nich cytaty zaczerpnięte z Pisma Święto bądź tekstów antycznych pisarzy157.  

Warto przywołać niektórych z grona najznamienitszych florenckich 

humanistów, którzy realnie wpływali na kształtowanie lokalnej kultury. Jacob 

Burckhardt na kartach swojej Kultury odrodzenia we Włoszech stwierdził, że już pod 

koniec XIII wieku zaczynają pojawiać się w Italii wybitne jednostki. Swój rozwój 

intelektualny opierały one przede wszystkim na indywidualnym poszerzaniu wiedzy 

wynikającej z ciekawości otaczającego świata. Podobnie i rządzący – w dynamicznie 

zmieniającej się polityce Florencji (spory pomiędzy stronnictwami politycznymi czy 

rodami) musieli zachowywać niezależne poglądy i realizować swoje cele. Kluczowe 

wydaje się stwierdzenie, wspomnianego wcześniej autora, że ludzie epoki włoskiego 

odrodzenia zapragnęli wyróżniać się na tle społeczności. Nie byłoby to możliwe gdyby 

nie rozwój ekonomiczny i kulturalny miasta. Jak zauważył Norbert Elias, teksty 

naukowe pisane przez humanistów były przeznaczone głównie dla czytelników 

świeckich wywodzących się z mieszczaństwa158.   

Do jednego z pierwszych humanistów można zaliczyć Petrarkę, który jako 

młodzieniec mieszkał przez pewien czas w Awinionie, gdzie poznawał klasztorne 

zbiory manuskryptów. Podczas pobytu w Chartres zapoznał się z tekstami, które 

pomogły mu zrekonstruować dzieła Tytusa Liwiusza. W 1345 r. odkrył w Weronie 

                                                           
156 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 227; C. Hibbert, Medyceusze, s. 35-36; J. 
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napisane przez Cycerona Listy do Attyka159. Petrarka jako jeden z pierwszych użył 

określenia wieki ciemne na określenie okresu od upadku Cesarstwa Rzymskiego, aż po 

czasy teraźniejsze kiedy powoli zaczął rozwijać się humanizm160.  

Jednym z pierwszych ważniejszych przedstawicieli nowej ideologii był Coluccio 

Salutati urodzony w 1331 r. Odbył on studia na Uniwersytecie w Bolonii, dzięki którym 

uzyskał kwalifikacje do pracy w zawodzie notariusza. Przez kolejne 20 lat zdobywał 

doświadczenie w wiejskich komunach i niewielkich miastach. W 1370 r. został 

kanclerzem Lukki (dzięki poparciu papieża Urbana V), a następnie powrócił do 

Florencji gdzie się początkowo notariuszem Tratte. Cztery lata później wybrano go 

dożywotnio na kanclerza Republiki Florenckiej. Jak wielu innych swoich poprzedników 

Salutati był wielkim miłośnikiem literatury antycznej, dlatego nie wahał się używać  

w swoich tekstach cytatów z dzieł Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, czy Cycerona161. 

Dzięki niemu we Florencji powstało studium języka greckiego w czym pomógł 

zaproszony z Bizancjum krzewiciel helleńskiej literatury Manuel Chrysoloras, którego 

wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Do najważniejszych dzieł Salutatiego 

można zaliczyć traktaty De saeculo et religione (1381 r.) poświęcony rozważaniom nad 

klasztornym życiem, De laboribus Herculis o alegoriach używanych w legendach (1391 

r.) czy De fato et fortuna (1396 r.) dotyczący wolnej woli162.  

W 1410 r. na kanclerza Republiki wybrany został Leonardo Bruni, który jako 

pierwszy sprawujący ten urząd nie posiadał tytułu notariusza. Jego kolejny wybór odbył 

się w 1427 r. Piastował ten urząd do swojej śmierci w 1444 r. Był on autorem dzieła 

Historiae florentinae, które łączyło w sobie treści czysto polityczne jak i związane  

z historią i kulturą miasta. Praca ta bez wątpienia była jednym z ważniejszych, 

budujących tożsamość florentyńczyków i ich świadomość przeszłości. Jej wydanie 

spotkało się z wielką aprobatą władz miasta, którym przekazano uroczyście opasłe tomy 

Historii florenckich163. Zajmował się tłumaczeniem m.in. pism Arystotelesa z zakresu 
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polityki. Do jego największych osiągnięć zaliczyć można spisanie historii Florencji od 

czasów założenia miasta, aż po śmierć Gian Galeazzo Viscontiego164.  

Cristoforo Landino (1424-1504) był autorem Disputazioni Camaldolesi traktatu 

dotyczącego życia poświęconego kontemplacji i aktywności. Napisał komentarz do 

Boskiej Komedii Dantego jak również przetłumaczył Historię naturalną Piliniusza na 

język włoski w dialekcie toskańskim165.  

Inny ze znakomitych humanistów Matteo Palmieri poświęcił swój traktat Vita 

civile napisany w latach 1432-1436 gloryfikacji człowieka nad innymi gatunkami. Do 

rozwoju kultury, jak podkreślał, konieczna jest jego wolności i dokonywane odkrycia. 

Według Palmieri pełnia życia oznaczała przede wszystkim aktywność intelektualną, 

poświęcenie dla społeczeństwa oraz własnej ojczyzny co możliwe było tylko  

w ustrojach państwowych jakimi są republiki. Około 1452 r. spod pióra innego 

florentyńczyka Gianozzo Manettiego wyszła rozprawa De dignitate et excelentia 

hominis napisana na życzenie króla Alfonsa Aragońskiego. Krytyczny wobec 

średniowiecznej koncepcji człowieka wydźwięk tego dokumentu był powodem, dla 

którego w 1584 r. hiszpańska inkwizycja umieściła go w Indeksie ksiąg zakazanych 

tworzonym na wzór tego sporządzanego przez Świętego Oficjum w Rzymie. Manetti 

nie wahał się opisywać człowieka jako najdoskonalszego boskiego stworzenia, 

przystosowanego zarówno intelektualnie jak i fizycznie do uprawiania sztuki oraz nauk. 

Ponadto zaznaczał, że możliwość wyboru pomiędzy dobrem, a złem dzięki posiadaniu 

wolnej woli, oraz wiara w nieśmiertelność czynią człowieka wyjątkowym świadkiem 

Bożych działań na Ziemi. Manetti oprócz łaciny i greki znał ponadto język hebrajski 

dzięki czemu dokonał tłumaczenia Psałterza166.  

Ważną rolę dla rozwoju florenckiego humanizmu odegrał Marsilio Ficino (1433-

1499). Zajmował się astrologią,  dokonał tłumaczenia pism Plotyna oraz Platona na 

łacinę. Jego najważniejszym dziełem była Teologia Platonica, w której postulował 

zjednoczenie myśli platońskiej i chrześcijańskiej. Myśl filozoficzna Ficina 
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koncentrowała się na człowieku jako centrum wszechświata. Uznawany jest za twórcę 

renesansowego neoplatonizmu167 

Kiedy w 1449 r. do Florencji przybył Jan Długosz oprócz wędrówek po mieście, 

wiele czasu poświęcał studiom nad łacińskimi tekstami florentyńczyków: Boccaccia, 

Leonarda Bruni i Poggia Braccioliniego168,  

Nie do przecenienia dla rozwoju florenckiego humanizmu pozostawały wpływy 

bizantyjskie. W okresie XV wieku wielu tamtejszych intelektualistów przybyło na 

Łaciński Zachód wraz z greckimi rękopisami. Grecy odwiedzali go także podczas misji 

dyplomatycznych za cesarza bizantyjskiego Manuela II Paleologa (1395-1402), Jana 

VIII Paleologa, a także podczas soborów w Konstancji (1416-1418) i w Ferrarze-

Florencji (1438-1439). Niektórzy Grecy osiedlali się w Italii jeszcze przed upadkiem 

Konstantynopola w 1453 r. jak i w późniejszym czasie. Liczebność tej diaspory nie jest 

jednak znana. Oprócz upadku stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego do zwiększenia migracji 

przyczyniły się opanowanie Despotatu Morei przez Turków w 1460 r, zagarnięcie 

Negroponte (miasta Chalkis - stolicy Eubei) w 1470 r. oraz  utrata przez Wenecjan  

w 1500 r. miast Metoni i Koroni na Peloponezie na skutek działań sułtana osmańskiego 

Bajazyda II. Byli też tacy Grecy, którzy postanowili zostać na terenach zajętych przez 

Turków np. Michael Kritoboulos z Imbros, osobisty sekretarz Mehmeda II,  który spisał 

w 5 księgach Dzieje Bizancjum z lat 1451-1467. Grecy przymusowo migrujący  

z terenów zajętych przez Turków mieli szczególnie na uwadze przetrwanie swojego 

dziedzictwa intelektualnego i kulturalnego. Italia była najbardziej odpowiednim 

miejscem dla uciekającej z Bizancjum ludności, w tym intelektualistów, których 

zatrudniano jako nauczycieli greki realizujących program nauk humanistycznych. 

Włosi, w tym florentyńczycy, z dużym zainteresowaniem podchodzili do zwyczajów 

Greków. Przykładowo Vespasiano da Bisticci zauważył, że Grecy przybyli w 1439 r. na 

obrady soboru florenckiego nie zmienili stylu ubioru od przeszło 1500 lat. Wielu 

Greków dokonało konwersji na katolicyzm i akceptowało włoski progres w sztuce, co 

przyczyniło się do ich pozytywnego odbioru na Zachodzie. Zarówno Grecy jak  

i łacinnicy traktowali podbój Turków jako poważne zagrożenie dla chrześcijaństwa169. 

W latach 1360-1362 wykłady greki prowadził zaproszony przez Giovanniego Boccacio 

                                                           
167 G. Capponi, Storia, t. 2, La Spezia 1990, s. 166-167; A. Panella, Storia, s. 168; C. Vasoli, La cultura 

laurenziana, s. 165-169. 
168 L. Bernardini, Polacy we Florencji. Podróżnicy i mieszkańcy, Firenze 2005, s. 18. 
169 H. Lamers, Greece, s. 1-5, 62-63, 74-83.  
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pochodzący z południa Włoch Leonzio Pilato. Na swoich zajęciach (wynagradzanych 

kwotą 100 florenów rocznie) czytał słuchaczom oryginalne teksty, a następnie 

dokonywał ich tłumaczenia podczas, którego sporządzali notatki szczególnie w zakresie 

wymowy. Pilato nie zapoczątkował jednak solidnej szkoły starożytnego języka 

greckiego (nie jest nawet wiadome kim byli jego uczniowie). Wynikało to 

najprawdopodobniej z jego niedostatecznego przygotowania do nauczania nie-

Hellenów, a także ze słabej w rzeczywistości znajomości antycznej greki170. 

Po ponad 30 latach od działalności Leonzio Pilato we Florencji uległy ożywieniu 

naukowe kontakty między stolicą Toskanii, a Konstantynopolem. Stało się to możliwe 

dzięki zaangażowaniu Coluccia Salutati (humanisty i kanclerza Republiki w latach 

1374-1406), który wysłał na tereny Bizancjum Jacopo d’Angeli (znawcę greki i łaciny), 

aby wynegocjował przyjazd do Florencji słynnego filologa Manuela Chrysolorasa. 

Podróż z Konstantynopola odbyła się w 1397 r. i została sfinansowana przez Pallę 

Strozzi oraz innego humanistę Niccola Niccoli. Niewiele wcześniej, bo w 1394 r. 

Chrysoloras starał się znaleźć we Włoszech sojuszników, którzy wsparliby 

Bizantyjczyków w obliczu oblężenia Konstantynopola przez wojska sułtana Bajazyda I. 

Podobnie tym razem cesarz Manuel II Paleolog liczył, że wizyta Chrysolorasa  

w Europie Zachodniej przyczyni się do zdobycia sprzymierzeńców do walk z Turkami. 

W 1397 r. filolog objął stanowisko profesora greki w Studio Fiorentino. Jego wykładów 

słuchali m.in. Leonardo Bruni, Coluccio Salutati oraz Palla Strozzi. Manuel Chrysoloras 

otrzymywał za swą pracę uposażenie w wysokości 150 florenów rocznie.  

W przeciwieństwie do Leonzio Pilato znał łacinę, więc swobodnie komunikował  się ze 

słuchaczami swoich wykładów. Napisana przez niego książka poświęcona greckiej 

gramatyce pt. Erotemata (Pytania) stała się najpoczytniejszym podręcznikiem do nauki 

tego języka w okresie renesansu171.  

                                                           
170 J. Davies, Florence and its University during the Early Renaissance, Leiden-Boston 1998, s. 10, 78-

84; F. Ciccolella, Donati Graeci. Learning Greek in the Renaissance, Leiden-Boston 2008, s. 98-99; J. 

Monfasani, Byzantine Scholars in Renaissance Italy. Cardinal Bessarion and Other Emigrés, Aldershot 

1995, s. 46; W.H. Woodward, Vittorino, s. 184; G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 202-204. 
171 D.J. Geanakoplos, Bisanzio e il Rinascimento. Umanisti greci a Venezia e la diffusione del greco in 

occidente (1400-1535), Roma 1967, s. 26-27; J. Monfasani, Byzantine, s. 176-177; A. von Reumont, Dei 

diplomati italiani e delle relazioni diplomatiche dell’Italia dal 1260 al. 1550, Padova 1850, s. 19-21; F. 

Ciccolella, Donati, s. 98-101; W.H. Woodward, Vittorino, s. 2-3; S. Roberts, Printing in Mediterranean 

World. Florence, Constantinople and the Renaissance of Geography, Cambridge 2013, s. 21-23; G. 

Capponi, Storia, t.1, s. 534; E. Cecchi, N. Sapegno, Storia della Letteratura Italiana. Il Quattrocento e 

l’Ariosto, Milano 1973, s. 40-45. 
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Jednym z głównych inicjatorów studiów nad greką byli Manuel Chrysoloras 

profesor Studio fiorentino w latach 1397-1400, jego brat Ioannis oraz Georgios  

z Trapezuntu. Po 1453 r. jej krzewieniem zajęli się Ioannis Agrypoulos, Theodoros 

Gazis, Demetrios Chalkondylas, Andronikos Kallistos oraz Markos Mousouros172.  

W wyniku wygaśnięcia generacji wybitnych greckich uczonych około 1520 r. zanikła 

popularność studiowania ich języka oraz literatury. Dzięki znajomości hebrajskiego 

Giannozzo Manetti na zlecenie papieża Mikołaja V dokonał nowego tłumaczenia 

Biblii173.  

Humaniści cenili retorykę dlatego spod ich piór wyszło wiele listów pisanych po 

łacinie o charakterze dyplomatycznym bądź filozoficznym. Specjalizowali się ponadto 

w wygłaszaniu przemówień towarzyszących ważnym wydarzeniom. Stosowali wiele 

środków stylistycznych, które świadczyły o ich bogatym warsztacie pisarskim, a także 

lubowali się w różnych rodzajach literackich np. satyrach dotyczących obyczajów. 

Studia humanistyczne interesowały głownie młodzież z zamożnych, mieszczańskich 

rodzin florenckich. Przedstawiciele rodów Strozzich, Pandolfinich czy Medicich 

poświęcali się studiom nad łacińskimi i greckimi tekstami ćwicząc m.in. ich 

tłumaczenie i analizując fragmenty utworów Cycerona czy Wergiliusza174. 

                                                           
172 J. Burckhardt, Kultura, s. 131; E. Muntz, Precursori e propugnatori del Rinascimento, Firenze 1920, 

s. 170. 
173 J. Burckhardt, Kultura, s. 131-132. 
174 R. Saitschick, Ludzie i sztuka odrodzenia włoskiego, Kraków-Warszawa 1911, s. 213-223; G.A. 

Brucker, Firenze 1138-1737, Firenze 1983, s. 202-204. 
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Rozdział II 

Życie codzienne florentyńczyków 

2.1 Rozwój rzemiosła florenckiego 

 

Podstawą gospodarki Florencji było rzemiosło, które rozwijało się przede 

wszystkim dzięki pracy mieszkańców działających indywidualnie lub w organizacjach 

cechowych. Troska o jakość lokalnych wyrobów gwarantowała florentyńczykom silną 

pozycję na rynkach zbytu w całej Toskanii, a także w Europie. Wytwarzanie produktów 

rzemieślniczych było podyktowane z jednej strony codziennym potrzebom 

społeczeństwa, z drugiej odpowiadało zamówieniom zamożnych mieszczan, 

przedstawicieli elit politycznych oraz duchownych. Geograficzne położenie Florencji 

(brak bliskości do morza) sprawiło, że jej rozwój gospodarczy opierał się przede 

wszystkim na działalności produkcyjnej warsztatów rzemieślniczych, które 

zaopatrywały mieszkańców w niezbędne do życia przedmioty1.  

Rzemieślnicy posiadali ugruntowaną pozycję w mieście, co zapewniały im 

Ordinameni di giustizia z końca XIII wieku, zawierające uprawnienia m.in. mówiące  

o tym, że każdy członek rządu winien być zapisany do cechu. Oczywiście nie 

brakowało i takich florentyńczyków, którzy widzieli w obowiązującym prawie 

możliwość zrealizowania jedynie politycznej kariery oraz zyskania rozgłosu. Dbałość  

o jakość lokalnych o rozwój  i naukę rzemiosła sprawiła, że Florencja stanowiła 

poważną konkurencję dla zagranicznych producentów wyrobów z materiału, drewna 

czy metali. Dzięki protekcjonizmowi jaki Republika Florencka stosowała wobec 

lokalnych wytwórców chroniono prawa lokalnych importerów, strzeżono tajemnic 

produkcji, a także nakładano cło na wwożone towary. Kształtujący się wówczas system 

gospodarczy posiadał cechy wczesnego kapitalizmu: najmowano robotników, 

skupywano i sprzedawano towary na wolnym rynku oraz dążono do osiągnięcia jak 

największego zysku dającego możliwość kolejnych inwestycji, dysponowano własnymi 

                                                           
1 M. Le Mené, L’économie médiévale, Paris 1977, s. 61; A. Tenenti, Florence à l’époque des Médicis: de 

la cité a l’état, Paris 1967, s. 18-21; E.S. Cohen, T.V. Cohen, Daily Life in Renaissance Italy, London 

2001, s. 31-32; G. Luzzatto, Breve storia economica dell’Italia medievale. Dalla caduta dell’Impero 

romano al prinicpio del Cinquecento, Torino 1958, s. 175; G. Simoncini, Città e società nel 

rinascimento, vol.1, Torino 1974, s. 108-109.  
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środkami produkcji. Wymyślono w tym okresie zasadę podwójnego zapisu, 

wprowadzono dług powierniczy i płatności za pomocą transferu księgowego i weksli2.  

Fundamentem florenckiej ekonomii przez cały XV wiek była przede wszystkim 

produkcja sukien, materiałów jedwabnych oraz lnianych. Od XIII wieku systematycznie 

zwiększał się popyt na aksamit, jedwab czy brokat. Odpowiedzialność za sprowadzanie 

surowych sukien spoczywała na florentyńczykach zapisanych do arte di Calimala. Po 

otrzymywaniu towaru rozdzielali go pośród innych rzemieślników zajmujących się 

folowaniem, prasowaniem, gładzeniem, cięciem czy też barwieniem. Według catasto  

z 1427 r. zakłady tekstylne stanowiły wówczas 29% warsztatów znajdujących się  

w mieście, a w 1480 – 28%3.  Produkty z wysokiej jakości materiałów wytwarzane były 

dla potrzeb najbogatszych florentyńczyków. Surowe tkaniny kupowano na targach we 

Francji (zwłaszcza Troyes, Provins, Lagny, Bar-sur-Aube). Towar nabywany przez 

florentyńczyków przechowywany był w budynkach zwanych ostellerie znajdujących się 

w Arles, San Gilles, Paryżu czy Caen. Zakupione materiały zanim zostały wysłane do 

Florencji były mierzone i znaczone pieczęcią cechu arte di Calimala. Dołączano do 

nich informacje o cenie towaru (czynność tą określano jako taccare i panni), długości, 

szerokości, nazwę producenta i miejsce pochodzenia. Następnie materiały zapakowane 

zwykle po 10 lub 12 sztuk powierzano tzw. Officiali della Drapperia, którzy 

nadzorowali ich transport. Po otrzymaniu materiałów florenccy tkacze odpowiednio je 

przycinali i farbowali, aby w dalszej kolejności sprzedawać je zagranicą. Rzemieślnicy 

skupieni wokół arte di Calimala stosowali własną jednostkę długości zwaną canna di 

Calimala odmierzaną za pomocą żelaznego pręta mierzącego 4 łokcie (około 2,33 

metra). Została ona przyjęta zarówno w całej Republice, a także za granicą głównie 

przez Francuzów z Szampanii. Co cztery miesiące wybrani rzemieślnicy przeprowadzali 

kontrole wspomnianych prętów. Nierówne były łamane, a ich właścicielom wymierzano 

wysokie kary4.  

                                                           
2 P. Strathern, Medyceusze. Mecenasi sztuki. Tyrani. Kochankowie, Warszawa 2007, s. 33; R. Davidsohn, 

Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. L’egemonia guelfa e la vittoria del popolo, Firenze 1957, s. 337, 

538-539.  
3 P. Villari, The Two, s. 320-321; J.M. Lucas-Dubreton, Źycie, s. 122-123; G. Simoncini, Città, vol.1, s. 

114-115; J.L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, 

Kęty 2012, s. 195-199; E. Conti, A. Guidotti, La civiltà, s. 47; G. Fanelli, La città nella storia d’Italia. 

Firenze, Roma-Bari 1980, s. 67; L. Artusi, Corporazioni di arti e mestieri a Firenze, Firenze 2001, s. 53-

55; A. Atwell, Ritual Trading at the Florentine Wool-Cloth Botteghe [w:] Renaissance Florence. A Social 

History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 184. 
4 L. Artusi, Le arti e i mestieri di Firenze, Roma 2005, s. 53, 56; B. Beuys, Florencja, s. 28; J. M. Lucas-

Dubreton, Źycie, Warszawa 1961, s. 23-24; E. Staley, The Guilds, s. 144. 
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W wyniku osłabienia znaczącego ośrodka jedwabniczego w Lukce ok. 1400 r. 

masowa produkcja tej tkaniny zaczęła rozwijać się w innych miastach: Florencji, 

Wenecji, Mediolanie i Genui. W 1410 r. florenccy rolnicy zostali objęci zarządzeniem, 

aby na swoich polach uprawnych posiadali pięć morw, na których mogli hodować 

jedwabniki. W początkach XV wieku florentyńczycy zapożyczyli prawdopodobnie  

z Kolonii lub Cypru przybyłą ze Wschodu technikę przeplatania jedwabiu złotymi 

nićmi. W miarę jej udoskonalania zaczęli zakładać manufaktury specjalizujące się  

w zdobieniu brokatów nićmi ze srebra i złota, co było wielką innowacją w dziedzinie 

zdobień sukienniczych. Przyjmuje się, że umiejętność produkcji złotogłowia 

florentyńczycy zdobyli w XV wieku od lokalnego urzędnika Gino Capponiego. 

Benedetto Dei, członek kampanii Bardich, w drugiej połowie XV wieku pisząc list do 

Wenecjan zwrócił uwagę, że wełniane wytwory florenckich rzemieślników 

eksportowane są do Rzymu, Neapolu, Sycylii, Morei, Konstantynopola, Bursy, Pery, 

Gallipoli, Chios, Rodos i Salonik. Sama produkcja jedwabiu przewyższała zsumowaną 

ilość tego typu materiału z Wenecji, Genui i Lukki. Według kronikarza na terenie 

Florencji znajdowały się 83 faktorie produkujące różnorodne tkaniny z jedwabiu 

przeszywane złotem lub srebrem. W latach 70. XV wieku tkaniem jedwabiu zajmowało 

się już około 15 tysięcy florentyńczyków, w tym wiele kobiet5.  

Znacząca dla rozwoju lokalnej gospodarki była produkcja wełny. Już od czasów 

starożytnych mieszkańcy Italii doskonalili się w jej przędzeniu, a zwłaszcza mieszkańcy 

Lukki. Pierwsza wzmianka o sukiennikach pochodzących z tego miasta datowana jest 

na 846 r. Najwcześniejsze dane dotyczące pracowników florenckich manufaktur wełny 

pochodzą z XI wieku np. zawód folusznika – 1062 r., farbiarza – 1096 r., a postrzygacza 

1193 r6. 

  Ulepszenie techniki produkcji tego materiału związane było z przybyciem do 

Florencji w 1239 r. braci humiliatów z terenów Lombardii. Zakonnicy zamieszkujący 

początkowo klasztor San Michele di Bergoglio w Alessandrii w Piemoncie zaczęli 

zakładać swoje opactwa również w Astii, Tortonie i Genui. Decyzją florenckiego 

biskupa otrzymali oni zrujnowany klasztor San Donato a Torri, który mieli odnowić. 

Znakomite zorganizowanie i pracowitość sprawiły, że komuna podarowała w 1250 r. 

                                                           
5 P. Villari, The Two, s. 323-325; I. Turnau, Mechanizacja jedwabnictwa europejskiego w okresie XIII do 

końca XVIII wieku ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 29/1, Warszawa 1984, s. 164; L. Artusi, Le 

arti, s. 87. 
6 I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław 1987, s. 68, 

76-79. 
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humiliatom tereny wzdłuż rzek Arno i Mugnone. Rok później zakonnicy zostali 

przeniesieni decyzją biskupa do kościoła Sant’Eusebio zyskując większe tereny pod 

przędzalnie wełny. Dzięki podpisaniu umowy z właścicielami ziemi - rodziną 

Tornaquinci rozbudowali powierzchnię kościoła, który z czasem zaczął funkcjonować 

pod nazwą Ognissanti. Liczba warsztatów, w których zajmowano się tym surowcem 

ulegała na przestrzeni lat zmianom (w 1308 r. – 300 placówek, 1338 r. – 200 placówek, 

w 1495 r. – 270,  w 1537 r. – 63). Kataster z 1427 r. zawiera informacje o tym, że 76% 

domostw florenckich czerpało wówczas zyski z obróbki wełny. Zanim trafiła ona do 

sprzedaży musiała przejść przez długotrwały i skomplikowany proces, składający się  

w sumie z około 26 różnych etapów m.in. mycia, czyszczenia, czesania, przędzenia, 

gręplowania (czyli oczyszczania z włókien), następnie tkania i folowania za pomocą rąk 

lub wodnych młynów (foluszy). Nadawało to wełnie miękkości i elastyczności. 

Wykańczanie produkcji wymagało wsparcia pracowników (tiratoi), którzy rozciągali 

tkaniny na specjalnych ramach, co umożliwiało wyschnięcie i ostrzyżenie wełny. Tak 

przygotowany towar mógł następnie zostać sprzedany, choć klienci najczęściej zlecali 

dodatkowo dalsze postrzyganie i cięcie tkanin jak również ich farbowanie7. 

Wełna importowana była do Florencji głównie z Anglii, Hiszpanii i Portugalii. 

W krajach tych strzyżenie owiec odbywało się sezonowo, jednak całoroczna sprzedaż 

surowca do innych krajów Europy pozwalała na zaopatrywanie wielu lokalnych 

manufaktur. Pod koniec XIII wieku zaczęły upadać we Flandrii warsztaty zajmujące się 

obrabianiem wełny. Było to spowodowane m.in. klęską głodu z lat 1316-1317, 

epidemiami dżumy oraz zaprzestaniem transportowania tego surowca przez Anglików, 

którzy przeznaczali go do obróbki w swoich warsztatach. Wielu mieszkańców Flandrii 

znalazło pracę we florenckich firmach. Jednak już z początkiem XV wieku w skutek 

większego zapotrzebowania na jedwab (głównie wśród europejskich dworzan  

i władców) manufaktury wełny zaczęły upadać 8. Za najbardziej cenne uważano dwa 

                                                           
7 G. Brucker, Firenze. 1138-1737. L’impero del fiorino, Milano 1983, s. 68, 104-105; M. Małowist, 

Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, 

Warszawa 1954, s. 150-151; L. Artusi, Le arti, s. 74-76; L. Artusi, Corporazioni, s. 45-47; F. Cognasso, 

L’Italia nel rinascimento, vol.2,  Torino 1962, s. 68-69; D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 124; 

L. Zanoni, Gli umiliati: nei loro rapporti con l'eresia, industria della lana ed i communi nei secoli XII e 

XIII, Roma 1970, s.180-181; G.W. Dameron, Episcopal Power and Florentine Society 1000-1320, 

London 1991, s. 129-130; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. Lotte sveve, Firenze 1969, 

s. 501-502. 
8 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 54; R. Romano, Między dwoma kryzysami. 

Włochy Renesansu, Warszawa 1978, s. 38; D. Jacoby, The Migration of Merchants and Craftsmen: a 

Mediterranean Perspective (12th-15th Century) [w:] Trade, Commodities and Shipping in the Medieval 
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gatunki sukna: panni di San Martino z surowców angielskich oraz panni di Garbo 

pochodzące z rejonów śródziemnomorskich9.  

Wielką estymą cieszyły się florenckie skóry i futra. Rzemieślnicy zajmujący się 

ich przygotowywaniem zwani byli vaiai (specjalizowali się w obróbce skór wiewiórki 

syberyjskiej czy gronostaja) oraz palliccai (mający za zadanie wyprawianie innych 

rodzajów skór np. jagnięcych). Stosowali oni najczęściej dwie metody obróbki skór. 

Pierwsza z nich zwana a morticcio polegała na obróbce importowanych wysuszonych 

skór zwierząt takich jak gronostaje, lisy, czy tchórze. Zamaczane na noc, na następny 

dzień były myte i czesane. Następnie na okres od 15 do 30 dni umieszczano je  

w specjalnym roztworze przygotowanym z czystej wody, soli oraz pszennej lub żytniej 

mąki. Po tym czasie skóry suszono na słońcu i oczyszczano. Ostatni etap nadawał im 

pożądany blask. Drugi sposób obróbki zwany a crudo polegał na zajmowaniu się 

świeżymi skórami pochodzącymi bezpośrednio z rzeźni znajdujących się na terenie 

miasta. Należało je na samym początku odtłuścić, w dalszej kolejności przemyć 

mydłem, olejem oraz solą, a następnie oczyścić mieszaniną mydła, oleju i soli oraz 

natłuścić olejem lub masłem. W dalszej kolejności skóry były umieszczane w beczce 

wypełnionej semoliną by później garbarz mógł podeptać surowiec nagimi stopami, tak 

aby wchłonęła się we wszystkie przetłuszczające się włosie, wysuszając i czyniąc je 

miękkimi oraz elastycznymi10.  

W tym miejscu należy wspomnieć też o nielicznych rzemieślnikach 

wytwarzających paski, torby oraz sprzęt używany do jazdy konnej. Działający w arte 

dei Correggiai otrzymywali dużo zamówień w momencie uczestnictwa Florencji  

w podbojach militarnych kiedy istniało zapotrzebowanie na tarcze czy białą broń. Obok 

produkcji eleganckich strojów we Florencji rozwijał się prężnie wyrób obuwia. 

Rzemieślnicy skupieni w arte dei Calzolai byli szewcami, producentami chodaków, 

pasów i butów na koturnach. Tzw. pianellai skupiali się głównie na szyciu skórzanych 

butów pianella oraz tańszych wygodnych kapci (cianetella) używanych zarówno przez 

kobiety jak i przez mężczyzn do chodzenia po domu. Ze względu na specyfikę 

niektórych zawodów konieczne było posiadanie wysokich butów po kolana, a ponadto 

sabotów oraz sandałów i skórzanych kaftanów. Cintai wytwarzali różnego rodzaju pasy 

                                                                                                                                                                          
Mediterranean, Norfolk 1997, s. 538-539; 551-553; 557; L. Artusi, Le arti, s. 82; J.L. Abu-Lughod, 

Europa, s. 167-170. 
9 R.A. Goldthwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, 

Bologna 1984, s. 67-68. 
10 L. Artusi, Le arti, s. 117-118; F. Cognasso, L’Italia, vol.2, s. 68-69. 
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lub paski. Collettai zajmowali się produkcją przeszywanic – noszonych pod zbroją 

kaftanów wykonanych z płótna (zdobionego wzorami) lub ze skór jeleni bądź antylop. 

Zoccolai wykonywali drewniane saboty. Warsztaty rzemieślników zrzeszonych w arte 

dei Calzolai ulokowane były wzdłuż via Pietrapiana, która w średniowieczu dzieliła się 

via dei Pianellai oraz via degli Scarpentieri11. 

Wysoko rozwinięte, zarówno we Florencji jak i na obszarze contada, były 

metody obróbki metali. Rzemieślnicy skupieni w arte dei Fabbri produkowali lemiesze, 

szpadle, motyki, topory, świdry, łańcuchy, młotki, pręty, noże, nożyce, brzytwy, wagi, 

sztućce, czy ostrogi. Z kutego żelaza wykonywano latarnie, świeczniki czy kołatki do 

drzwi.  Członkowie tego cechu zajmowali się naprawą krosen tkackich oraz młynów. 

Co ciekawe kowale należący do tego cechu zajmowali się także handlem końmi. Statut 

wspólnoty cechowej z 1411 r. gwarantował możliwość zwrotu zwierzęta w przypadku 

wykrycia u niego wad do roku od momentu nabycia od rzemieślnika. Warsztaty,  

w których obrabiano metal znajdowały się w okolicach Mercato Vecchio, z kolei liczne 

kuźnie prowadzone przez florentyńczyków ulokowane były w Raggiolo u stóp pasma 

górskiego Pratomagno. Żelazo importowano z Elby, ołów z Anglii oraz z Sardynii, cynę 

z Kornwalii natomiast miedź z niemieckiego Goslar. W 1472 r. do arte dei Fabbri 

przyłączyli się rzemieślnicy z Pizy12.  

Soda lewantyńska sprowadzana ze Wschodu do Wenecji, Genui, Ankony lub 

Neapolu stanowiła podstawowy w późnym średniowieczu składnik do wyrobu szkła.  

W połączeniu z popiołami otrzymywanymi z roślin (paproci, dębów, ogóreczników) 

bogatych w potas, florenckie przetwórstwa wykonywały szklane przedmioty 

wyróżniające się niekiedy kolorami. W 1465 r. z inicjatywy Lorenza de’ Medici 

założono w Caffagiolo wytwórnię szkła, która jednak nie zdobyła w Italii większego 

uznania13.  

W mieście istniało bardzo duże zapotrzebowanie na stolarzy bowiem 

florentyńczycy uwielbiali otaczać się misternie wykonanymi inkrustowanymi meblami 

(w okresie Quattrocenta cechującymi się prostymi kształtami), szkatułkami czy ramami 

obrazów. W związku z tym, że szafy nie były wówczas popularne do przechowywania 

najczęściej odzieży używano skrzyń (cassoni) wzorowanych na modelach używanych  

                                                           
11 L. Artusi, Le arti, s. 149-153; E. Staley, The Guilds, s. 278. 
12 L. Artusi, Le arti, s. 161-168; F. Cognasso, L’Italia, vol.2, s. 97-101. 
13 D. Jacoby, Raw Materials for the Glass Industries of Venice and the Terraferma, about 1370-about 

1460 [w:] Trade, Commodities and Shipping in the Medieval Mediterranean, Norfolk 1997, s. 68-71; F. 

Cognasso, L’Italia, vol. 2, s. 108-109, 119. 
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w podróżach. Miasto słynęło z produkcji tych pięknych drewnianych przedmiotów 

dodatkowo dekorowanych malowidłami przedstawiającymi sceny życia codziennego 

jak również motywy zaczerpnięte ze świata antyku, Biblii czy ówczesnej literatury np. 

Triumfów Petrarki. Wśród twórców zajmujących się produkcją cassoni na uwagę 

zasługuje Giovanni Toscani, który pomiędzy 1425, a 1429 rokiem wykonał skrzynię 

ukazującą uczestników procesji z okazji uroczystości ku czci patrona miasta  (św. Jana 

Chrzciciela) przechodzących pod niebieskim baldachimem okrywającym plac wokół 

baptysterium. Innym znanym we Florencji wytwórcą mebli był Giovanni di ser 

Giovanni znany jako Lo Scheggia, który ok. 1450 r. zaprojektował Cassone Adimari14.  

Prężnie rozwijało się we Florencji złotnictwo. W zakładach zajmujących się 

obróbką drogocennych kruszców pracowało wielu przyszłych rzeźbiarzy i architektów. 

Biżuteria, naczynia i przedmioty liturgiczne wytwarzane ze złota czy srebra 

sprzedawane były z powodzeniem na europejskich dworach15. 

Innymi ważnymi produktami wytwarzanymi przez florentyńczyków były 

wyroby z żelaza. Ich wykonywanie było domeną arte dei Chiavaioli, którzy zajmowali 

się zwłaszcza produkcją kluczy oraz zamków do drzwi zdobionych niekiedy motywami 

zwierzęcymi, kwiatowymi czy morskimi. Oprócz tego, rzemieślnicy specjalizujący się 

w tej dziedzinie wyrabiali haki, gwoździe, zawiasy, rygle, sprężyny, łopaty do pieców 

oraz trójnogi16.  

Mówiąc o rzemiośle, warto wspomnieć o florenckich malarzach, którzy byli 

skupieni w cechu aptekarzy. Ich nauka u mistrza trwała od 3 do 6 lat i obejmowała 

wiele umiejętności takich jak mieszanie farb (w tym modnego purpurowego scarlatto 

d’oricello), wyrabianie gliny, gotowanie kleju czy też kładzenie złoceń. Dzięki 

rozwijającym się kontaktom handlowym z państwami północnej Afryki oraz Azji do 

Florencji importowano naturalne barwniki służące przede wszystkim wytwórcom 

tkanin, skór, ceramiki, szkła, a także malarzom. Florenccy artyści również mieli swój 

udział w wytwarzaniu przedmiotów codziennego użytku. Oprócz zamówień na obrazy, 

czy rzeźby, podejmowali się projektowania i wykonywania rzeczy takich jak skrzynie, 

tkaniny oraz chorągwie17.  

                                                           
14 F. Cognasso, L’Italia ,vol.2, s. 108-109, 119, 127-128; C. Bucci, Wielka historia, s. 92-93; M.V. 

D’Addario, La casa [w:] Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Firenze 1976, s. 68-69. 
15 R.A. Goldthwaite, La costruzione, s. 86; C. Bucci, Wielka historia, s. 108-109. 
16 L. Artusi, Le arti, s. 273. 
17 J.M. Lucas-Dubreton, Życie, s.164-165. 
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Wyroby florenckich rzemieślników w piętnastym stuleciu były znane w całej 

Italii oraz poza jej granicami. Ich jakość, kunszt artystyczny oraz różnorodność 

zawdzięczano wielowiekowej praktyce wytwarzania, gruntownemu przygotowaniu 

młodych adeptów w lokalnych warsztatach jak również znakomitej organizacji pracy 

arti. Lata nauki i praktyki pod nadzorem mistrzów cechowych pozwoliły 

najsłynniejszym florenckim architektom, malarzom i rzeźbiarzom na rozwinięcie 

talentów oraz umiejętności. Późniejsze lata życia poświęcali oni na tworzenie dzieł 

sztuki, które na zawsze wpisały się w kulturę epoki włoskiego Quattrocenta.  

 

2.2 Handel i kontakty zagraniczne 

 

Florentyńczycy podobnie jak wenecjanie czy genueńczycy tworzyli swoją 

potęgę ekonomiczną w dużej mierze dzięki rozbudowanym sieciom handlowym oraz 

faktoriom w obszarze Morza Śródziemnego, Morza Czarnego czy wzdłuż europejskich 

wybrzeży Atlantyku. Pod koniec XIII wieku byli pasażerami galer pływających po 

stałych trasach do Brugii, Antwerpii czy Londynu. Uczestniczyli ponadto w wyprawach 

na Bliski Wschód i na tereny Azji18.  

Większość florenckich kupców rozwijała swoją działalność w koloniach  

(zakładanych od połowy XIII wieku) zajmujących się importem i eksportem towarów 

na dużą skalę. Zdobycie przez nich hegemonii w tej dziedzinie związane było  

z upadkiem w 1298 r. firmy (tavola) prowadzonej przez ród Bonsignorich ze Sieny. 

Kompanie prowadzone przez florentyńczyków były przede wszystkim spółkami 

rodzinnymi skupionymi wokół założyciela, który wyznaczał zadania dla krewnych 

działających w zagranicznych filiach. Pracownicy tego typu placówek nie ograniczali 

się do handlu wyłącznie jednym rodzajem towaru. Dzięki działalności kompani do 

Florencji trafiały chociażby dzieła sztuki, sól, zboże, przyprawy, a także niewolnicy. 

Należy jednak wspomnieć, że tymi zadaniami arenie międzynarodowej zajmowały się 

także pojedyncze osoby19.  

                                                           
18 P. Villari, History, s. 338-339; H. Van der Wee, Structural changes in European long-distance trade, 

and particularly in the re-export trade from south to north, 1350-1750 [w:] The Rise of Merchant 

Empires. Long-Distance Trade in the Early Modern World 1350-1750, Cambridge 1990, s. 14-18. 
19 G.A. Brucker, Firenze. 1138-1737. L’impero del fiorino, Firenze 1983, s. 74; E. Carus-Wilson, The 

Woollen Industry [w:] The Cambridge economic history of Europe, vol.2, Trade and industry in the 

Middle Ages (ed.) M. Postan, E. Rich, Cambridge 1952, s. 352; M. Le Mené, L’économie médiévale, 
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Pewien zachowany fragment księgi handlowej sporządzony przez florenckiego 

bankiera aktywnego w Bolonii w 1211 r. świadczy o istnieniu już wtedy specyficznego 

słownictwa, które można określić żargonem księgowych. Również od tego roku 

datowane są pierwsze kontakty handlowe z rejonami spoza Półwyspu Apenińskiego – 

Szampanią (udawano się tam na lokalne targi), Prowansją (w 1215 r. negocjowano tam 

polisę konieczną do wysyłki wełny), Montpellier i Marsylią20. Zamiłowanie 

florentyńczyków do wystawnego życia, eleganckiego wyposażenia mieszkań oraz 

pięknych strojów wytworzyło zapotrzebowanie na import luksusowych towarów takich 

jak perskie dywany, bawełna, porcelana, przyprawy, leki, biżuteria czy kość słoniowa21.  

Handel jako jedna z podstawowych gałęzi florenckiej gospodarki był dla wielu 

mieszkańców źródłem dochodów, stąd konieczne stało się edukowanie kolejnych 

pokoleń kupców. Znanym i cenionym podręcznikiem dla włoskich handlarzy był 

wydany 1340 r. Pratica della mercatura autorstwa Francesca di Balduccio Pegolottiego 

przedstawiciela banku rodziny Bardich w zagranicznych filiach (kolejno w Antwerpii, 

Londynie i Famaguście). Książka zawierała informacje o warunkach funkcjonowania 

rynków zbytu w miejscach odwiedzanych przez kupców22. Równie dużą popularnością 

wśród florenckich handlarzy w XV wieku cieszyła się książka El libro di mercatantie et 

usanze de' paesi, której autorem był Giorgio di Lorenzo Chiarini. Zawarte w niej 

wiadomości dotyczyły stosowanej wówczas terminologii kupieckiej, używanych 

zagranicznych walut, dystansów pomiędzy miastami oraz lokalizacji najważniejszych 

targów w Europie23.  

Przełomowym momentem dla rozwoju florenckiego handlu dalekosiężnego był 

zakup Pizy od genueńczyków w 1406 r. Na jej terenie wzniesiono na obszarze 40 km2 

arsenał wraz z kaplicą, budynkami mieszkalnymi i sklepami. Dzięki działalności nowo 

ustanowionego urzędu Consoli del Mare flota Republiki Florenckiej powiększyła się  

o 11 potężnych galonów oraz 15 wąskich galer. Ogłoszenia o terminach rejsów 

(przypływających i odpływających) były wywieszone na arkadach otaczających 

                                                                                                                                                                          
Paris 1977, s. 140-141; F. Cognasso, L’Italia nel rinascimento, vol.1, Torino 1965, s. 724-730; D. Jacoby, 

The Migration of Merchants and Craftsmen: a Meditteranean Perspective [w:] Le migrazioni in Europa. 

secc. XIII-XVIII (red.) S. Cavaciocchi, Firenze 1994, s. 544-545. 
20 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 27.   
21 H. Van der Wee, Structural, s. 24-25; A. Sapori, La mercatura medievale, Firenze 1972, s. 5-7. 
22 M. Mollat du Jourdin, Europa, s. 100-101; J. Le Goff, Średniowiecze i pieniądze, Warszawa 2011, s. 

52-53; C. King, Dzieje, s. 105-106. 
23 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 737-739. 
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Mercato Nuovo. Urząd nie pozostawał zamknięty na indywidualne potrzeby 

florentyńczyków, gdyż i wśród nich były również osoby wynajmujące ło 

dzie do własnych podróżniczych celów. W XV w. ubezpieczanie statków stało 

się standardową procedurą sporządzaną przed rejsem u notariusza. Niejednokrotnie 

pojawiała się konieczność finansowego zabezpieczenia osoby (tak było w przypadku 

ciężarnych niewolnic)24. W 1421 r. florentyńczycy zakupili od genueńczyków Porto 

Pisano i Livorno25 

Dnia 15 kwietnia 1422 r. odbyła się podróż florenckiej galery na Korsykę. Rejs, 

w którym brało udział prawie 250 członków załogi pod dowództwem Zanobbiego 

Capponiego. Stanowiła ona próbę przed mającymi się wkrótce odbyć wyprawami na 

Wschód. Już 3 dni przed tym wydarzeniem w mieście rozpoczęły się uroczystości,  

w których udział brali m.in. uczniowie oraz rzemieślnicy (z tej okazji zamknęli oni 

nawet swoje warsztaty). 12 lipca tego samego roku z portu w Pizie wyruszyły w podróż 

dwie galery nazwane San Giovanni Battista oraz Sant’ Antonio, których celem była 

Aleksandria. Na ich pokładach znajdowało się tkaniny warte 40 000 dukatów. Tym 

razem Capponiego zastąpił Giuliano di Turpia. Na pokładach obu statków znaleźli się 

wysłannicy Signorii do sułtana – Carlo di Francesco Federighi, Felice di Michele 

Brancacci, a także Ugolino di Vieri Rondinelli – pierwszy konsul. Tego dnia biskup 

Giuliano de’Ricci odprawił w południe mszę w intencji pomyślnej podróży. Negocjacje 

z sułtanem przebiegły pomyślnie, gdyż florentyńczycy uzyskali zgodę na otwarcie  

w Aleksandrii konsulatu, wybudowanie kościoła, fondaco oraz łaźni. Ustalono ponadto, 

że walutą służącą do wymiany handlowej będzie fiorino largo di galea wzorujący się 

pod względem ciężkości na weneckim dukacie 26. Kolejne wyprawy odbywały się na 

tereny Południowej Francji, Katalonii, Flandrii, Anglii, w rejony Morza Egejskiego, do 

Północnej Afryki oraz Lewantu27. 

Ustanowienie stałych tras żeglugi pomiędzy Genuą i Wenecją, a Brugią, 

Southampton i Londynem umożliwiało florentyńczykom skup wełny nie tylko  

z lokalnych targów ale również bezpośrednio od producentów. Jak wspominał Pegolotti 

                                                           
24 A. Tenenti, Florence, s. 48-49; G. Villari, History of Florence, s. 339; R.A. Goldthwaite, The Economy, 

s. 151, 182; F. Cognasso, L’Italia, vol. 1, s. 742-745; J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, 

Paris 1972, s. 27. 
25 R. A. Goldthwaite, The Economy, s. 149-150; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t.1., La 

Spezia 1990, s. 453-454; E. Staley, The Guilds, s. 26. 
26 A. Sapori, La mercatura, s.104-106; M. Grffi, Firenze antica, s. 271-272; F. Cognasso, L’Italia, vol.2, 

s. 244; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t.1., La Spezia 1990, s. 451-452. 
27 J. M. Najemy, A History, s. 197-200. 
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cenionymi wytwórcami tego surowca byli angielscy zakonnicy przede wszystkim 

cystersi. Pomimo wydanego w połowie XIV wieku rozporządzenia mówiącego  

o eksporcie wełny wyłącznie do określonych miejsc składowania znajdujących się  

w Europie, Włosi uzyskali pozwolenie na transport włókna bezpośrednia do swojego 

kraju28. 

Już w 1224 r. florentyńczycy otrzymali od króla Henryka III przywileje 

kupieckie na terenie Anglii, następnie 1234 r. gwarancję zabezpieczenia konduktów 

galer handlowych. Około 1455 r. w wyniku tureckiej okupacji terenów nad wschodnimi 

wybrzeżami Morza Śródziemnego, genueńczycy utracili dostęp do złóż ałunu – jednego 

z ważniejszych importowanych przez nich surowców. Tymczasem pokłady tego 

minerału odkryto w Tolfie znajdującej się w granicach Państwa Kościelnego. 

Przedstawiciele rodu Medicich jako bankierzy Stolicy Apostolskiej kontrolowali od 

1466 r. przebieg sprzedaży ałunu w Anglii w czym pomagała im działająca od 1402 r. 

kompania handlowo-bankowa w Londynie. Do towarów skupowanych przez 

florentyńczyków w Anglii należały przede wszystkim wełna, ołów, cyna, wosk, oraz 

skóry innych zwierząt. Z kolei artykułami przywożonymi z Italii były przede wszystkim 

jedwabie. Antonio Corsi działający w Anglii od 1486 r. zaopatrywał króla Henryka VII 

Tudora w najwyższej jakości sukna, z których wykonywano ornaty królewskie29.  

W związku z restrykcjami ograniczającymi eksport wełny w 1477 r. z portu w Pizie 

wypłynęła w kierunku Anglii po raz ostatni florencka galeria30.   

Niejednokrotnie nawiązywano kontakty handlowe z Hiszpanią. Pod koniec XIV 

wieku umocniła się rola portu w Barcelonie jako międzynarodowego centrum napływu 

towarów z północnej Europy i krajów położonych nad Morzem Śródziemnym. 

Florentyńczycy obok genueńczyków należeli do najbardziej aktywnych kupców 

działających na terenie miasta. Pozbywali się oni tam najczęściej nadwyżek towarów 

eksportowanych na Północ. W 1400 r. przedstawiciele rodu Alberti założyli  

w Barcelonie swoją kompanię bankowo-kupiecką. W 1437 r. aż 21% produktów 

importowanych do tego miasta pochodziło z Włoch. Były to przede wszystkim sukna. 

Florenccy kupcy angażowali się także w wymianę handlową z mieszkańcami Walencji, 

od których skupowali wino, ryż, suszone owoce, skóry oraz wełnę. Te same produkty 

                                                           
28 M. Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i 

XV wieku, Warszawa 1954, s. 67-68. 
29 R. A. Goldthwaite, The Economy, s. 131-132. 
30 Tamże, s. 129; D. Jacoby, The Migration, s. 547-548.. 
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nabywali florentyńczycy w Maladze i Kadyksie. Duże znaczenie w handlu 

międzynarodowym przypadało Sewilli, z której od ok. 1420 r. Giovanni de’Bardi 

wysyłał towary do portów w Pizie i Southampton. W mieście tym osiadł w 1485 r.  

Giannotto di Lorenzo Berardi, który udzielił finansowego wsparcia dla Alonsa 

Fernandeza de Lugo w podboju w 1492 r. La Palma - jednej z Wysp Kanaryjskich oraz 

dla zaoceanicznych podróży Krzysztofa Kolumba. Wspólnikiem Berardiego był także 

Amerigo Vespucci, który do Sewilli przybył z polecenia Lorenza di Pierfrancesco, 

kuzyna Lorenzo de’Medici. Wiele operacji handlowych przeprowadzili florentyńczycy 

Giovanni Alberto Giraldini oraz Bernardo Scarlatti rezydujący na Wyspach 

Kanaryjskich. Zajmowali się głównie eksportem cukru, skór, zboża, ryb, sukien, wełny, 

a także transferem niewolników z Zachodniej Europy do Lizbony 31. 

W 1338 r. Alfons IV, król Portugalii nadał Włochom, w tym florentyńczykom, 

przywileje handlowe, które przyczyniły się do wzrostu wymiany towarowej i usług  na 

terenie tego znaczącego gospodarczo rejonu Europy. Wpływ na rozwój kolonii 

florenckich kupców miał również królewski dekret z 1429 r. umożliwiający swobodną 

żeglugę ich galer do portugalskich portów. Portugalczycy zarówno na galerach jak  

i prywatnych łodziach transportowali do portu w Pizie zwierzęce skóry oraz ryby.  

W Lizbonie swoje interesy kupiecko-bankowe prowadzili członkowie rodziny 

Cambinich, którzy swoich agentów mieli ponadto w Barcelonie i Walencji. Zajmowali 

się oni eksportowaniem do Florencji m.in. skór, surowego jedwabiu, korali, barwnika  

o nazwie kermes oraz niewolników. W 1466 r. współpracę z kompanią Cambinich 

rozpoczął 16-letni wówczas Bartolomeo Marchionni syn florenckiego kupca 

korzennego. Kiedy spółka upadła (lata 1481-1482), rozpoczął on samodzielne 

prowadzenie interesów w egzotycznych rejonach świata. M.in sprowadzał cukier  

z Madery, przyprawy z Indii i Nigru oraz niewolników z Gwinei. Te doświadczenia  

z pewnością przyczyniły się do tego, że Marchionni zdecydował się sfinansować 

podróże Amerigo Vespucci w latach 1501-1501 oraz Vasco da Gamy pomiędzy 1502,  

a 1503 rokiem. W 1499 r. inny florencki kupiec działający w Lizbonie, Girolamo 

Sernigi opłacił wyprawę do Indii przez Przylądek Dobrej Nadziei, a w 1510 r. do 

Malakki w Malezji. Obecność florentyńczyków na Półwyspie Iberyjskim nie 

                                                           
31 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 152-156. 
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zaowocowała jednak podejmowaniem przez nich samych dalekich wypraw 

geograficznych, z których słynęli Hiszpanie i Portugalczycy32.  

Poważne znaczenie miał od XIV wieku handel między Florencją,  

a Niderlandami gdzie skupowano sukna przeznaczane do dalszych obróbek. 

Flamandzkie tekstylia trafiały do agentów handlowych będących na usługach włoskich 

kupców. Brugia stała się ważnym centrum wymiany pieniężnej i równocześnie siedzibą 

florenckich agentów bankowo-handlowych: Bardich, Peruzzich, Acciaiuolich, Albertich 

w XIV wieku oraz Medicich i Pazzich w wieku XV. Ze względu na obowiązujące  

w Brugii prawo, Włosi nie mogli skupować lokalnych wyrobów i handlować nimi 

wśród miejscowej ludności33.  

Wzrosło zainteresowanie florentyńczyków wymianą z Francją, szczególnie  

z Szampanią, w której od X wieku odbywały się sześć razy w roku słynne targi 

oferujące przede wszystkim luksusowe towary z Bliskiego Wschodu oraz flamandzką 

wełnę. Aktywność florentyńczyków w tym rejonie odnotowuje się od 1211 r. 

Początkowe podróże do Szampanii wiodły drogami lądowymi wschodniej Francji, 

natomiast około 1250 r. za panowania króla Ludwika IX Świętego z dynastii 

Kapetyngów funkcjonować zaczął nad Morzem Śródziemnym port w Aigues-Mortes. 

Od tego momentu kupcy mogli przemieszczać się traktami rzecznymi Loary i Sekwany. 

Pod koniec XIII wieku florenccy przedstawiciele domów bankowo-handlowych 

osiedlali się m.in. w Liège (rodzina Cerchich), Gandawie i Brukseli (Bardi), St. Omer 

(Mozzi), Cambrai, Douai oraz St. Quentin (Pulci). W tym samym czasie  tworzyli też 

niewielką społeczność kupiecką w Paryżu (universitas mercatorum lombardorum et 

toscanorum). W 1419 r. w mieście tym działało około 30 kupców z Florencji zwłaszcza 

z rodów Pazzich i Albertich. Na skutek wojny stuletniej toczonej pomiędzy Francją,  

a Anglią w latach 1337-1453 kiedy prowadzenie interesów w Paryżu stało się 

utrudnione wzrosło znaczenie Lyonu. Kupcy przebywający w tym mieście mogli 

handlować swoimi towarami na targach ustanowionych przez króla Ludwika XI w 1460 

r. Położenie miasta nad Rodanem umożliwiało transportowanie do niego towarów drogą 

rzeczną.  Były to głównie metale z Niemiec, włoskie jedwabie czy przyprawy  

z Lewantu. Gospodarczy rozwój Lyonu zachęcił Medicich oraz 14 innych florenckich 

                                                           
32 R. Costa-Gomes, Between Pisa and Porto: Afonso Eanes, merchant of the King of Portugal (1426-

1440) [w:] From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honour of Anthony Molho (ed.) 

D. Ramada Curto, Firenze 2009, s. 235-242; R. A. Goldthwaite, The Economy, s. 46, 158-159; tegoż, La 

costruzione, s. 65-66. 
33 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 126; J.L. Abu-Lughod, Europa, s. 156. 
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rodów to założenia na jego terenie kompani bankowo-kupieckich, a następnie w 1494 r. 

do powołania konsulów handlowych. Ważnym miejscem do realizacji wymiany 

towarów były targi w Genewie gdzie liczna zbiorowość florentyńczyków ok. 1440 r.  

założyła 6 kolonii, wśród których znaleźli się również Medici. Na terenie Awinionu  

w latach 1428-1429 działali Lorenzo Tacchini i Raimondo Mannelli, którzy 

eksportowali złoto do Florencji, Mediolanu i Wenecji, natomiast do Barcelony  

i Walencji srebro. Z kolei Matteo Benini rezydujący w Arles pomiędzy 1360, a 1402 

rokiem zajmował się skupem i przewozem sukien, zboża, soli i lewantyjskich przypraw. 

Innymi francuskimi miastami, w których florentyńczycy rozwijali swoją działalność 

były Montpeiller, Marsylia i Aix34.  

Z terenów środkowych Włoch np. Sulmony w Aquili florentyńczycy skupywali 

surowy jedwab. Z kolei do Rzymu wwozili zboże, sól i wykonywane przez siebie 

tkaniny. W zakresie wymiany handlowej od wczesnego średniowiecza znajdowały się 

miasta położone na południu Półwyspu Apenińskiego oraz Sycylii skąd importowano 

szczególnie zboże, ale też warzywa, oliwę, migdały. Ok 1400 r. Giovanni Bicci de’ 

Medici otworzył w Neapolu swoją filię, którą zamknięto w 1426 r. W 1435 r. król 

Alfons V Aragoński przejmując rządy na tym terenie wsparł działalność kupieckich 

kompani z Katalonii, co było wymierzone przeciwko florenckim firmom. W 1447 r. 

władca zadecydował o wygnaniu florentyńczyków z Barcelony i zakazał noszenia 

wyprodukowanych w ich warsztatach materiałów. Dopiero po podpisaniu traktatu  

w Lodi (1454 r.) florentyńczycy ponownie otrzymali przywileje handlowe. Następcę 

Alfonsa V, Ferdynanda I sprawującego rządy w Królestwie Neapolu między 1458,  

a 1494 r. łączyły dobre relacje z Republiką Florencką, której kupcy cieszyli się 

powszechnym poważaniem. Jedwab uprawiany w Kalabrii i na Sycylii stał się 

pożądanym przez florentyńczyków surowcem, który dotychczas sprowadzali  

z Bliskiego Wschodu35. Istotną rolę dla włoskiego handlu miała Apulia. Import  

i eksport towarów z tego obszaru był głównie pod kontrolą wenecjan, którzy wiele opłat 

handlowych negocjowali poprzez florenckich agentów. Kompania, którą założyli  

w Apulii w latach 80. XV wieku Carlo Borromei i Agnolo Serragli zajmowała się 

                                                           
34 R.A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, Baltimore 2009, s. 9, 126-129, 163-165;  

J.L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system – świat w latach 1250-1350, Kęty 

2012, s. 120-121; B. Dini, I viaggi dei mercanti e il commercio internazionale nel Medioevo [w:] 

Viaggiare nel Medioevo, a cura di. S. Gensini, Pisa 2000, s. 197-198; M.S. Mazzi, In viaggio nel 

Medioevo, Bologna 2016, s. 50; A. Atwell, Ritual Trading at the Florentine Wool-Cloth Botteghe [w:] 

Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 182-183. 
35 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 136, 139, 140; A. Sapori, La mercatura, s. 8-9. 
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eksportowaniem zboża, oliwy, migdałów oraz szafranu, a ponadto wełny z Abruzji  

i żelaza z Basilicaty. Firma ta oferowała również usługi bankowe takie jak 

przyjmowanie depozytów, udzielanie niewielkich pożyczek i sprzedaż weksli. Warto 

wspomnieć, że jej przedstawiciele po uzgodnieniu z lokalnymi urzędnikami pobierali 

opłaty celne m.in. w portach Barletty i Trani oraz podatki od właścicieli solanek i trzód 

chlewnych w okolicach Bari i właścicieli złóż żelaza w Otranto36. W 1475 r. rozpoczęła 

działalność w Neapolu kompania założona przez Tomassa di Lionardo Ginoriego 

importująca jedwab oraz płody rolne. Jej imponujące zyski pochodzące z operacji 

bankowych i handlu wynosiły rocznie w latach 1478-1495 około 2000 florenów37.  

Obecność florentyńczyków zaznaczyła się także, choć w niewielkim stopniu, na 

ziemiach niemieckich. Pełnili oni rolę tamtejszych administratorów kopalń i mennic 

jednak miasta Świętego Cesarstwa Rzymskiego były poza zasięgiem tras handlowych 

do Włoch, stąd na ogół towary z toskańskiej stolicy trafiały tam za pośrednictwem 

kupców z Genewy i Lyonu. W piętnastym stuleciu do Kolonii, Norymbergi czy Lubeki 

przyjeżdżali agenci spółek Medicich, Albertich czy Spinellich handlujący suknami oraz 

srebrem, jednak w żadnym z tych miast nie założyli kolonii kupieckich. Wśród 

florenckich handlarzy działających indywidualnie w Niemczech znaleźli się Gherardo 

di Niccolò Bueri na początku XV wieku oraz Francesco di Filippo Ruccellai ok. 1470 

r38. 

Ważnym kierunkiem handlowym było Królestwo Węgier. W 1320 r. 

florentyńczycy zaczęli zarządzać słynną mennicą, która została otwarta w wyniku 

eksploatacji złóż złota w kopalni w Kremnicy. Ponadto eksportowali do Toskanii 

tamtejszą miedź używaną do wykonywania naczyń czy kościelnych dachów jak również 

zarządzali miejscami wydobywania soli. Kontakty kulturowe pomiędzy Florencją,  

a dworem w Budzie rozwijały się owocnie od 1411 r. kiedy na królewskim tronie 

zasiadł Zygmunt Luksemburski, który gościł architekta Manetto Ammanatini, malarza 

Masolino da Panicale oraz kamedułę -humanistę Ambrogio Traversari39. 

Florenccy kupcy osiedlali się również od końca XIV wieku na terenach Polski. 

Byli to zwłaszcza handlarze z rodów Tornaquincich, Nerich, del Cambio i Riccich. Na 

krakowskim Kazimierzu zamieszkiwało w tym czasie dwóch przedstawicieli rodu 

                                                           
36 R.A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, Baltimore 2009, s. 140. 
37 Tamże, s. 141, 170-174.  
38 Tamże, s. 194-200. 
39 Tamże, s. 196-197; S. Kutrzeba, J. Ptaśnik, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Kraków 1910, s. 

94. 
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Buonacorsich zajmujących się tkactwem. W 1425 r. administrowanie złożami soli 

przypadło pięciu braciom z florenckiego rodu Riccich (Leonardo, Antonio, Bernardo, 

Michele i Guido). Pokładami ołowiu w Olkuszu w 1424 r. handlował florentyńczyk 

Lodovico, a następnie agent Medicich Albizo Calenti, który zmarł w Krakowie w 1439 

r.  Do Polski eksportowano zwłaszcza sukna, jedwab, klejnoty i brokat. Z kolei do 

Florencji przywożono tamtejszy szkarłat, ołów, sól, skóry i futra40.  

Wielu agentów handlowych ze spółek Medicich, Pazzich, Pittich czy Strozzich 

osiedlało się w Ragusie (Dubrowniku), w którym zakupywali wosk, sól, skóry i srebro, 

a sprzedawali sukna. W 1461 r. konsultantem w sprawie budowy fortyfikacji miasta był 

Michelozzo Michelozzi41.   

Florenccy kupcy z rodów Bardich, Peruzzich czy Acciaiuolich zakładali kolonie 

na terenie Glarentzy w zachodniej części Peloponezu. Importowali tam zboże  

z południowej Italii42.  

Około 1290 r. florentyńczycy zaczęli przybywać do kolonii genueńskiej  

w Konstantynopolu. W wiekach XIV kupcy z rodów Bardich, Peruzzich oraz Albertich 

otrzymali przywileje handlowe na tym terenie. Z kolei od 1430 r. udawały się tam 

pierwsze florenckie galery, które najczęściej docierały do portu w Perze trzema trasami. 

Pierwsza z nich wiodła z portu w Pizie wzdłuż wybrzeży południa Włoch, Sycylii  

i greckich wyspy, druga z miejscowości nad Adriatykiem np. Ragusy, trzecia 

prowadząca z Lecce do Walony, a następnie drogą lądową do Konstantynopola. 

Florentyńczycy handlowali na jego terenie wełną, migdałami, koralem, szafranem, 

pieprzem czy mydłami. Sprowadzali natomiast surowy jedwab, len oraz przyprawy 

takie jak imbir43.  

Florencka obecność zaznaczyła się także w egipskiej Aleksandrii. Od 1406 r. 

zarówno w tym mieście jak i Damaszku zaczęły działać florenckie konsulaty zajmujące 

się eksportem jedwabiu, bawełny, skór oraz przyprawy (szafran, imbir, cynamon)44.  

Sieć kontaktów handlowych rozwinięta przez florentyńczyków w XV wieku 

oraz we wcześniejszych wiekach sprawiła, że byli oni jednymi z najaktywniejszych 

kupców w Europie i poza jej granicami. Konsulaty zakładane w kluczowych miastach 

                                                           
40 A. Sapori, Gl'Italiani in Polonia nel Medioevo ,,Archivio Storico Italiano” vol. 83, 1925, s. 136-137, 

141-142; S. Kutrzeba, J. Ptaśnik, Dzieje, s. 97-98; R.A. Goldthwaite, La costruzione, s. 64. 
41 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 187-188. 
42 Tamże, s. 177. 
43 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 175-176, 182-183, 186;. tegoż, La costruzione, s. 62-63; M. 

Małowist, Europa i jej ekspansja. XIV-XVII w., Warszawa 1993, s. 53-57. 
44 R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 175-178, 182. 
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wymiany handlowej pozwalały florentyńczykom na stałą kontrolę nad importem  

i eksportem towarów. 

 

2.3 Organizacja i rola banków 

 

Słowo bank wywodzi się od włoskiego banco, co oznaczało ladę, okrytą 

dywanem przy której bankierzy prowadzili interesy45. Otwarcie przez florentyńczyków 

faktorii handlowy i kolonii kupieckich w różnych krajach Europy i poza nią 

spowodowało kumulację zysków pochodzących z handlu i świadczenia usług 

bankowych. Pomimo zakazu lichwy pracownicy zagranicznych fili nadal pożyczali na 

procent twierdząc, że ich działalność jest zawsze narażona na utratę pieniędzy, dlatego 

dodatkowe opłaty stanowią więc zabezpieczenie. Wielu bankierów tłumaczyło 

pobieranie odsetek wahaniami kursów przeliczeniowych z innych walut. W 1298 r.  

w wyniku długów spowodowanych udzielaniem pożyczek królom i arystokratom 

dobiegła końca działalność banku prowadzonego przez rodzinę Bonsignori w Sienie. 

Wydarzenie to przyczyniło się do wzrostu znaczenia bankierów z florenckich rodów 

Bardich, Peruzzich i Acciaiuolich46.  

Banki florenckie dzieliły się na scentralizowane (banki Peruzzich, Bardich, 

Acciaiuolich w XIII i XIV wieku) oraz zdecentralizowane (bank Medicich). Pierwsze  

z nich były zarządzane z głównej siedziby we Florencji, posiadały zagraniczne filie 

(fondachi) i kapitał oparty na nieproporcjonalnych udziałach. W wyniku niewłaściwego 

zarządzania następowała utrata majątku. Sprzeczki i brak wspólnego stanowiska 

pomiędzy udziałowcami co do rozwoju tych placówek doprowadziły w efekcie do ich 

upadku. Banki zdecentralizowane za podstawę prowadzenia działalności uznawały 

relacje na zasadzie partnerstwa pomiędzy podmiotami tworząc w różnych miastach 

filie. Kierowały do tych placówek zaufanych współpracowników ustalając dla nich 

gratyfikację procentową od zysku. Mobilizowało to wysyłanych przedstawicieli do jak 

najlepszej pracy na rzecz rodu Medicich47.   

                                                           
45

 P. Strathern, Medyceusze. Mecenasi sztuki. Tyrani. Kochankowie, Warszawa 2007, s. 29-30 
46 R. Fremantile, God and Money. Florence and the Medici in the Renaissance, Firenze 2008, s. 33; P. 

Strathern, Medyceusze, s. 29-30 
47 R.de Roover, The Medici Bank. Its Organization, Management, Operations and Decline, New York 

1948, s. 5-7. 
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Według kroniki Giovanniego Villani w 1338 r. na terenie Florencji znajdowało 

się 80 banków. W 1350 r. a więc 2 lata po epidemii dżumy ich liczba zmniejszyła się do 

57. W kolejnych latach można zaobserwować stopniowe zwiększenie placówek  

w mieście: w 1356 r. było to 61, natomiast w 1399 r. – 71. W 1460 r. kronikarz 

Benedetto Dei odnotował istnienie 22 placówek. Banki we Florencji ulokowane były  

w okolicach Mercato Nuovo, Mercato Vecchio, w pobliżu kościoła cechów 

Orsanmichele, a także w dzielnicy Oltr’Arno48.  

W początkach XIV wieku arena finansowa Włoch znajdowała się pod wpływem 

trzech wywodzących się z Florencji rodów – Bardich, Peruzzich oraz Acciaiuolich. Na 

skutek pożyczek, których ich banki udzieliły europejskim władcom (królowi Anglii 

Edwardowi III zaangażowanemu w wojny z Francją raz królowi Neapolu Robertowi)  

w latach 40. XIV wieku doszło do upadku tych instytucji49. Już w 1327 r. upadł bank 

Scalich, a w 1341 r. – Bonnaccorsich, Usanich, Corsinich50. 

W 1397 r. Giovanni Bicci de’Medici założył filię banku we Florencji, która 

działała tam do 1494 r. Placówki należące do florenckiego rodu zakładano w różnych 

miastach Europy. Pierwsza z nich otwarta została w 1400 r. w Neapolu (działała do 

1425 r.). Kolejne51 założono w Wenecji (1402 – 1481), Genewie (1426) przeniesionej 

następnie do Lyonu (1466), Bazylei (1433-1443), Ankonie (1436-1443), Brugii (1439-

1480), Pizie (1442-1489), Awinionie (1446-1478), Londynie (1446-1480), Mediolanie 

(1452-1478)52.  

W banku prowadzonym przez Medicich oszczędności lokowali florenccy 

mieszczanie, przedstawiciele elity z różnych włoskich państw, duchowieństwo oraz 

osoby niechcące inwestować w ziemie, hipoteki, czy pożyczki komunalne. Ponadto 

klientów banku Medicich przyciągało obiecane wysokie oprocentowanie lokat53.  

Dzięki znajomości z Baldassare Cossą, od 1410 r. ojcem świętym Janem XXIII 

Giovanni Bicci de’Medici został mianowany papieskim bankierem. Zajmował się 

przede wszystkim transferem papieskich dochodów czy zarządzaniem dotacjami 

                                                           
48 R. de Roover, The Rise, s. 16, 19. 
49 N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Kraków 2010, s. 43; P. Strathern, 

Medyceusze, s. 32-33 
50 Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, New York 1937, s. 192. 
51 W nawiasach podano lata działalności placówek. 
52 T. Parks, La fortuna, s. 215-216; G.A. Brucker, Firenze. 1138-1737. L’impero del fiorino, Milano 

1983, s. 92-93; J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 1972, s. 22-23 
53 R. de Roover, The Medici, s. 54. 
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przekazywanymi zagranicznym władcom mającym np. problemy z najazdami Turków 

(chociażby na terenie Królestwa Węgier), bądź też z heretykami (wojny husyckie  

w Czechach w latach 1419 - 1436). W XV wieku większość przychodów Stolicy 

Apostolskiej pochodziła ze świętopietrza (we języku włoski określanym jako Obolo di 

San Pietro), sprzedaży relikwii, handlu odpustami czy symonii. Te działania przynosiły 

znaczne wpływy finansowe jednak trafiały one do wyższej rangi delegatów papieskich. 

Medici z kolei przejęli kontrolę nad sprawami handlowymi kardynałów, prałatów  

i doradców. Kiedy nadzór rodzinnego banku przeszedł w ręce Cosima de’Medici 

rozpoczął się najbardziej ożywiony rozwój tej instytucji w porównaniu z innymi 

placówkami w Europie. Według katastru z 1458 r. zainwestowano 28 800 florenów  

w prowadzenie banku Medicich we Florencji oraz jego zagranicznych filii. 

Przykładowo w latach 1397-1420 rzymska filia banku przyniosła zysk w wysokości 79 

195 florenów. Obok świadczenia usług kredytowych Medyceusze angażowali się  

w handel oraz rzemiosło (posiadali przędzalnię jedwabiu oraz 3 manufaktury wełny). 

Sprzedaż sukien, produktów egzotycznych, przypraw oraz zarządzanie kopalnią ałunu 

w Tolfie dawały gwarancję dalszego inwestowania w operacje bankowe. Okres 

stopniowego upadku banku rozpoczął się po śmierci Cosima de’Medici w 1464 r. 

Nieroztropne rządy Lorenza de’Medici w zakresie finansów (np. wojna z Volterrą  

w 1472 r. oraz zamknięcie filii w Londynie i Brugii) doprowadziły do stopniowego 

upadku banku54. Do 1494 r. większość placówek zostało zamkniętych. Bank Medicich 

w Rzymie posiadał unieruchomione fundusze w formie pożyczek dla Camera 

Apostolica i rodziny Orsinich. Na skutek rewolty we Florencji związanej  

z niezadowoleniem z rządów Piera, mieszkańcy wdarli się do rezydencji Medicich  

i spalili wiele dokumentów związanych z działalnością banku. Ponadto skonfiskowali  

przedmioty należące do słynnej florenckiej rodziny. Po wygnaniu Medicich sytuacja  

w mieście pozostawała niestabilna. Jeśli chodzi o losy banku to należy wspomnieć, że 

florentyńczycy, którzy doprowadzili do rewolty zawarli porozumienie z Giovannim 

Tornabuonim. On i jego syn mieli wznowić działalność banku jednak nie udało im się 

tego zrealizować z powodu braku odpowiedniego kapitału55. 

                                                           
54 P. Strathern, Medyceusze, s. 44, 108-109; M.L. Rizzatti, I grandi della storia. Lorenzo il Magnifico, 

Milano 1970, s. 108-109; F. Cognasso, L’Italia, vol. 1, s. 795-797; T. Parks, La fortuna, s. 4; R. de 

Roover, The Medici, s. 44-45 
55 R. de Roover, The Medici, s. 46, 64-65, tegoż, The Rise, s. 358, 370 
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Raymond de Roover wyróżnił 4 rodzaje banków jakie funkcjonowały na terenie 

XV-wiecznej Florencji. Pierwszymi z nich były banchi di pegno znane także jako 

banchi a pennello z powodu czerwonej kotary zasłaniającej wejście do budynku,  

w którym się mieściły. Banchi di pegno działały na zasadzie lombardów oferujących 

pieniądze po otrzymaniu zastawu. W ciągu roku pracownicy tych placówek mogli 

zyskać do 20% dochodów od udzielanych pożyczek. Miejscy urzędnicy nie udzielali im 

oficjalnej licencji na tego typu działalność (lichwa była piętnowana przez nauki 

Kościoła), a nakładali raz do roku grzywnę w wysokości 2000 florenów, która dawała 

możliwość praktyki udzielania pożyczek pod zastaw. Lichwiarze byli wykluczeni  

z przynależności do cechów. Korzystała z nich najczęściej najuboższa część 

społeczeństwa. Z kolei banchi a minuto nadzorowane przez arte del Cambio były 

placówkami oferującymi kredyty i pieniądze pod zastaw. Przechowywały one 

drogocenne, kruszce, biżuterię, a także umożliwiały wymianę walut. Trzecim rodzajem 

banków były banchi in mercato, znajdujące się na największych miejskich targach 

takich jak Mercato Vecchio czy Mercato Nuovo. Ich właściciele zwani cambiatori bądź 

tavolieri (pracowali przy stołach okrytych materiałem) byli zobowiązani do 

sporządzania zapisów operacji finansowych (przede wszystkim transferów pieniędzy  

i pożyczek) przy obecności klienta. Ostatnim typem banku wymienionym przez de 

Roover’a były banchi grossi oferujące pożyczki, przyjmowanie depozytów, weksle oraz 

prowadzenie placówek zagranicznych. Według kroniki Benedetto Dei w 1469 r. na 

terenie miasta istniały 33 tego rodzaju placówki, a ich główna filia zwana także scrittoio 

mieściła się w pałacu Medicich. Stanowiły one jeden z najważniejszych filarów 

florenckiej gospodarki. Ich pracownicy oferowali nie tylko depozyty czasowe, na 

żądanie czy uznaniowe, ale również lokowali kapitał w handlu i wekslach. Oprócz 

florentyńczyków prowadzących banchi di pegno uznawanych powszechnie za 

lichwiarzy, wszyscy lokalni bankierzy mieli obowiązek zapisać się do arte del 

Cambio56.  Immatrykulacja florentyńczyka do tego cechu zobowiązywała do kontroli 

bankierów i osób zajmujących się wymianą walut57.    

Jak zostało wcześniej wspomniane, powszechnym procederem stosowanym 

przez średniowiecznych bankierów było pożyczanie pieniędzy na procent. Pomimo 

oficjalnego potępienia lichwy przez Kościół, pojawiały się głosy sprzeciwu tłumaczące, 

                                                           
56 R. de Roover, The Medici, s. 1-3; tegoż, The Rise, s. 14-16; J. Le Goff, Marchands, s. 72-73 
57 F. Cognasso, L’Italia nel rinascimento, vol. 1, Torino 1965, s. 784-785; M.L. Rizzatti, I grandi, 14-15 
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że działalność bankiera jest zawsze obarczona ryzykiem utraty pieniędzy, w związku  

z tym dodatkowa kwota stanowi dla niego pewne zabezpieczenie. Inni twierdzili, iż 

podniesienie opłaty za pożyczkę wynika z niepewnych kursów przeliczeniowych. Na 

przestrzeni lat, rządzący Florencją podejmowali próby wyeliminowania praktyk 

lichwiarskich. W 1354 r. Signoria ukarała za to 28 bankierów grzywnami w wysokości 

100 florenów. Z kolei 1367 r. w statutach arte del Cambio zawarto zakaz stosowania 

lichwy pod karą mandatu. Podobny zapis  pojawił się w 1394 r. w regulaminach 

pozostałych cechów. Florentyńczycy, którzy bogacili się na udzielanych przez siebie 

pożyczkach mieli obowiązek raz w roku uczestniczyć w pokutnej mszy58.  W 1437 r. 

władze miasta wydały pozwolenie, aby żydowscy bankierzy mogli udzielać pożyczek 

na procent z uwagi na ich odmienność religijną59.  

Od 1415 r. florentyńczycy, zaczęli deponować swoje oszczędności w Monte di 

Pieta (od 1431 r. mogli to czynić również obcokrajowcy) zyskując co roku 5% odsetek. 

Instytucja ta została założona prawdopodobnie w celu zdobywania środków 

pieniężnych na eliminowanie długu publicznego60.   

Symbolem bogactwa Florencji oraz świadectwem iż miasto było istotnym 

punktem handlowym na mapie Europy, który w pewnym stopniu dominował na 

handlowych szlakach, było wybicie po raz pierwszy w 1138 r. srebrnego florena.  

W 1252 r. zastąpił go złoty floren, na którym widniała postać św. Jana Chrzciciela 

(patrona miasta) oraz kwiat lilii na odwrocie (kwiat widniejący na herbie miasta). 

Moneta ważyła 3,54 grama i wykonana była z 24-karatowego złota. Jej wybijaniem 

zajmowali się dwaj florenccy urzędnicy zwani Maestri di Zecca lub domini monete, 

których wybierano na okres 6 miesięcy spośród rzemieślników skupionych wokół arte 

del Calimala, bądź arte del Cambio. Wybór przedstawicieli z tych dwóch cechów nie 

był przypadkowy, bowiem to właśnie rzemieślnicy wywodzący się z powyższych 

korporacji zajmowali się zawodowo wybijaniem monet oraz bankierstwem. Monety  

z florenckiej mennicy zamykane były w opieczętowanych sakiewkach, co potwierdzało 

ich oryginalność. Określano je wówczas jako fiorini a suggello. Wierne kopie tego 

pieniądza wykonywano aż w 48 innych europejskich miastach, co świadczyło o silnej 

stabilności waluty. Płacili nią Francuzi, Czesi czy też Węgrzy. Niemal w tym samym 

                                                           
58 F. Cognasso, L’Italia, vol. 1, s. 808-809; P. Strathern, Medyceusze. Mecenasi sztuki. Tyrani. 

Kochankowie, Warszawa 2007, s. 29-30; T. Parks, La fortuna, s. 45-46 
59 T. Parks, La fortuna, s. 92 
60 F. Cognasso, L’Italia, vol. 1, s. 788  
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czasie (lata 1251-1252) w mennicach Genui zaczęto wybijać monetę zwaną genovino,  

a na terenie Mediolanu ambrogino. Około 1270 r. w Neapolu weszła w obieg moneta 

carlino d’oro zwana także saluto d’oro. Z kolei w 1284 r. w Wenecji pojawił się 

ducato. W Perugii zaprojektowano nawet pieniądz tej samej wielkości i wagi co 

florencki oryginał. Za wybijanie fałszywych monet przewidywano surowe kary – 

oznacza to, że florentyńczycy starali się jak najlepiej chronić swoją walutę. W lokalnej 

mennicy (Zecca) ok. 1340 r. wybijano pomiędzy 350 000, a 400 000 monet. Obok 

złotego florena w XV wieku obiegu była również srebrna moneta zwana picciolo 

używana głównie przez biedotę oraz robotników. Floren był obowiązującą walutą aż do 

1533 r. kiedy księciem Florencji został Alessandro de’Medici. Wówczas w obrocie 

pojawiła się nowa moneta scudo d’oro61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Złoty floren z 1347 r.,  

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiorino_1347.jpg 

(dostęp 15.09.2019) 

 

2.4 Edukacja  

 

Elementem wyróżniającym Florencję w XIV i XV wieku na tle innym miast 

włoskich czy też europejskich był powszechny dostęp do edukacji dzieci i młodzieży. 

                                                           
61 T. Parks, La fortuna, s. 32-33; J. Le Goff, Średniowiecze i pieniądze, Warszawa 2011, s. 111; R. 

Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi i ghibellini. Parte 1. Lotte sveve, Firenze 1972, s. 570-571; A. 

Sapori, La mercatura, s. 38-40; R.A. Goldthwaite, The Economy, s. 48-50; G. Toniolo, Dei remoti fattori 

della potenza economica di Firenze nel Medio Evo, Milano 1882, s. 152-153; R. Kiersnowski, Moneta w 

kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 369-370; A. Giusti, M. Bietti, A Family of Merchants and 

Bankers [w:] The Splendour of the Medici. Art and Life in Renaissance Florence (red.) M. Bietti, 

Budapest 2008, s. 60-61; F. Cognasso, L’Italia, vol. 1, s. 702, 712-715 
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Zdaniem Pierre’a Antonetti przed 1300 rokiem we Florencji działało pięciu doctores 

puerorum, będących osobami świeckimi, którzy zajmowali się nauczaniem dzieci. Jest 

to pewnego rodzaju ewenement, gdyż średniowieczne szkolnictwo zmonopolizowane 

było przez kler prowadzący lekcje w szkołach przykościelnych, bądź przykatedralnych. 

W wyniku rozwoju państw-miast na Półwyspie Apenińskim, szkolnictwo stało się 

podległe miejskim władzom. Idee propagowane przez przedstawicieli humanizmu  

z powodzeniem stawały się podstawą nauczania we Florencji, by następnie 

rozprzestrzenić się na inne obszary Włoch62.   

Chcąc przyjrzeć się dokładniej problemowi edukacji w Italii w omawianym 

okresie warto sięgnąć do nieocenionego pod względem informacji (w tym danych 

statystycznych) źródła, a mianowicie kroniki kupca, dyplomaty i urzędnika 

Giovanniego Villani. W Cronica Nuova zapisał on, że we Florencji ok. 1338 r. naukę 

czytania pobierało od około 8 do 10 tysięcy chłopców i dziewcząt. Między 1000 a 1200 

chłopców uczyło się algebry w 6 miejskich szkołach. Z kolei gramatykę i logikę 

wykładano w 4 dużych placówkach. Na te zajęcia uczęszczało rocznie od 550 do 600 

chłopców63. Z uwagi na to, że populacja Florencji wynosiła w XIV wieku ok. 120 000, 

to procent dzieci uczących się czytać wynosił od 37% do 45% (wśród chłopców było to 

od 67%-83%)64. Dane to obrazują prawdziwy fenomen Florencji w tym zakresie, 

niespotykany w żadnym innym włoskim mieście. Dowodzą one bardzo wysokiego 

współczynnika alfabetyzacji, który przekładał się na tamtejsze życie zarówno kulturowe 

jak i ekonomiczne, wyróżniające Florencję spośród innych włoskich czy europejskich 

miast65. 

Nauczanie w XIV i XV-wiecznych Włoszech dzieliło się na elementarne  

(w którym dzieci zazwyczaj 6, 7-letnie zdobywały umiejętność czytania i podstaw 

łaciny) oraz średnie, w którego skład wchodziły dwa typy szkół – abacus, czyli 

placówka przygotowująca do zdobycia zawodu handlarza, bądź kupca, gdyż stawiała 

nacisk głównie na arytmetykę, algebrę, finanse, astronomię, geometrię (między XIV,  

                                                           
62 P. Antonetti, La vie quotidienne au temps de Dante, s. 233-235; J. Burckhardt, Kultura, s. 138-139 
63 G. Villani, Nuova Cronica, t.3 (a cura di), G. Porta, s. 1351-1353, Parma 1991; N. Sapegno, Historia, 

s. 129-130; J. A. Gierowski, Historia, s. 135-137; P.F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy. Literacy 

and Learning 1300-1600, Baltimore 1989, s. 71-73; H. Manikowska, Funkcje pisma w życiu publicznym 

późnowiecznej Florencji. Uwagi na marginesie badań nad alfabetyzacją ,,Odrodzenie i Reformacja w 

Polsce” XXXV, 1990, s. 27 
64 P.F. Grendler, Schooling, s. 11-13. 
65 W. Rolbiecki, Od ,,Studium generale florentine” do ,,Chorus Achademiae Florentinae, pierwszej 

włoskiej akademii renesansowej ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 20/2, 1975, s. 191-193 



118 

 

a XVI wiekiem działało we Florencji około 6 tego typu placówek) oraz szkoła 

gramatyczna (scuola di grammatica), w której pogłębiano znajomość łaciny  

i poznawano teksty starożytnych autorów. Na terenie miasta istniała ponadto możliwość 

odbycia 2-letniego kursu z matematyki i księgowości, uzupełnianego przez niektórych 

zagranicznymi praktykami w placówkach bankowych lub administracyjnych. Co 

więcej, na terenie Florencji popularne było wynajmowanie prywatnych nauczycieli, 

przede wszystkim notariuszy, kleryków czy wszechstronnie wykształconych 

humanistów, nauczających dzieci w domach. Dotyczyło to głównie bogatych rodzin 

szlacheckich oraz mieszczańskich, które były w stanie opłacić nauczycieli, 

prowadzących zajęcia z nauczania początkowego. Do mężczyzn udzielających lekcji 

zwracano się ser (podobnie zresztą jak do notariuszy i lekarzy). Korzystali oni  

z popularnych wówczas podręczników Ars minor i Ars maior autorstwa starożytnego 

gramatyka Eliusza Donata, żyjącego w połowie IV w. n.e.66.  

Humaniści mieli świadomość, że edukacja człowieka w najwcześniejszym 

okresie życia nie spoczywa na nauczycielu, lecz jest obowiązkiem rodziców. Co 

ciekawe, nie brakowało opiekunów, którzy sami podejmowali się nauczania alfabetu 

dwuletnich dzieci stosując przy tym zabawną metodę polegającą na wycinaniu 

kształtów liter z owoców. Za dobre ich odgadnięcie dziecko mogło zjeść owoc. Ponadto 

rozpowszechnione było czytanie swym pociechom utworów literackich, chociażby 

Kwiatków świętego Franciszka oraz zabawy w chowanego, wspólne śpiewanie i żarty67. 

 Zgoła inaczej wyglądało wychowanie dziewcząt, które jedynie mogły 

przysłuchiwać się lekcjom prowadzonym przez domowego nauczyciela. Ich edukacja 

polegała przede wszystkim na nauce zajmowania się domostwem. Niektóre z nich 

pobierały lekcje tańca i śpiewu68.  

Stosunek mężczyzn do edukacji kobiet znakomicie zobrazował Leon Battista 

Alberti. Bohater jego Libri della famiglia Giannozzo w rozmowie z przyjacielem opisał 

pierwsze dni po wprowadzeniu się jego żony do domu. Oprowadzając ją po 

pomieszczeniach, pokazał również najcenniejsze przedmioty jakie posiadał: srebra, 

                                                           
66 J.M. Najemy, A History, s. 46-50; tegoż, Italy in the Age of the Renaissance 1300-1550, Oxford 2004, 
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garderobę, biżuterię oraz arrasy. Jedynym miejscem, do którego zakazał wchodzić 

kobiecie było jego studio gdzie przechowywał księgi oraz dokumenty rodzinne. Nie 

tylko zabronił żonie ich czytać, ale także dotykać podkreślając, że są dla niego niczym 

sakralne przedmioty. Sytuacja opisana przez Albertiego stanowiła jasną przestrogę dla 

czytelnika – mężczyzny. Kobieta po zapoznaniu się z księgami rachunkowymi mogła 

wyjawić poufne informacje obcym osobom, a przede wszystkim konkurentom  

w dziedzinach takich jak handel czy bankowość69.   

Typowym nauczaniem florenckich dzieci objęty był Niccolò Machiavelli (1469-

1527). Jego ojciec Bernardo pozostawił wśród swoich wspomnień wzmiankę o edukacji 

swego syna we Florencji. Podobnie jak inne dzieci, autor Księcia i Historii Florenckich 

w wieku 7 lat uczęszczał na lekcje prowadzone przez nauczyciela gramatyki niejakiego 

Matteo, który za miesiąc nauki pobierał 5 soldów. W okresie wielkanocnym opłata ta 

wzrastała aż do 20. Niedługo później młody Niccolò zdobywał wiedzę w szkole przy 

kościele św. Benedykta. Jako 11 latek u Pagolo di Ronciglione uczył się liczenia oraz 

gramatyki ze słynnego podręcznika Donata. Edukacja humanistyczna Lorenza 

de’Medici, której podstawą była nauka greki, łaciny, filozofii, teologii czy historii  

z pewnością przyczyniła się do rozwoju jego talentu w zakresie poezji70. Warty 

przytoczenia jest przykład nauczania jaki reprezentował Giorgio Antonio Vespucci 

przyjaciela Poliziana i Ficina. W 1476 r.  ćwiczył wraz z grupą dzieci z zamożnych 

florenckich rodzin (w tym kuzyna Lorenzo de’Medici – Lorenza di Pierfrancesco 

de’Medici) recytację łacińskiego utworu Terencjusza Dziewczyna z Andros. Vespucci 

podczas nauki dokonał pewnego rodzaju eksperymentu – zaproponował chłopcom 

zastosowanie gestykulacji w celu lepszego zapamiętania tekstu71.  

Florentyńczycy przykładali szczególną uwagę do edukacji przyszłych kupców. 

Po ukończeniu szkoły gramatyki, w której zdobywali umiejętności czytania i pisania  

w wieku 10 lat rozpoczynali naukę matematyki. Następnym etapem kształcenia dla 15, 
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Garfagnini, Firenze 1992, s. 119. 
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16-letnich chłopców były praktyki odbywane w lokalnych sklepach, a w kolejnych 

latach w zagranicznych placówkach prowadzonych przez florentyńczyków72.  

Nieodłącznym elementem procesu edukacji było wychowanie. W okresie XV 

wieku na książęcych dworach włoskich pracowało wielu wybitnych humanistów. 

Przypadły im zaszczytne, ale równocześnie odpowiedzialne role nauczycieli-

wychowawców młodych następców tronów73.  

Świadomość znaczenia edukacji najmłodszych obywateli miała po części 

związek z postrzeganiem dziecka w renesansie. Interesowano się jego rozwojem oraz 

możliwościami intelektualnymi. Rozumiano wartość zabaw i sportów, ale z drugiej 

strony rodzice mieli świadomość, że Florencja nie jest miastem bezpiecznym dla dzieci. 

Luca Landucci odnotował w 1497 r. upadek chłopca z dzwonnicy Palazzo Vecchio. 

Wiele wypadków z udziałem dzieci miało miejsce przy styczności z dzikimi 

zwierzętami. Co więcej, dużym zagrożeniem były studnie, do których niekiedy 

wpadały74. 

  W zapiskach (ricordi) florenckich kupców można odnaleźć odnotowane 

narodziny jak i zgony ich dzieci. Giovanni Morelli ze swoją pierwszą żoną Cateriną 

miał 4 synów oraz 3 córki. Tylko Jacopo – był jedynym potomkiem, który dożył 

dorosłego wieku. 10 marca 1396 r.  w domu rodziny Aliso narodził się syn Morellich- 

Alberto. 3 dni później został ochrzczony w baptysterium, a jego chrzestnymi byli 

Filipozzo di Nicolo Capponi, Marignano di Pepo Buondelmonte, Antonio di Vanni 

Ricoveri oraz Giuliano di Tomaso di Guccio. Jego mamka Antonia była świadkiem przy 

bierzmowaniu. Jak odnotował Morelli, jego syn w wieku 4 lat zapragnął odwiedzić 

sklep ojca, jako 6-latek znał na pamięć psalmy, a 2 lata później posiadł podstawy 

łacińskiej gramatyki, samodzielnie pisał listy do matki i kuzynów, którzy przebywali na 

wsi. Jako 9-letni chłopiec Alberto potrafił czytać utwory po łacinie oraz listy handlowe. 

Cechowała go dobra pamięć, duży zasób słów i nienaganne maniery. W maju 1406 r. 

ukochany syn Morelliego zachorował – męczyło go krwawienie z nosa oraz gorączka. 

                                                           
72 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 63. 
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Ból w okolicach wątroby utrzymywał się przez 16 dni, podczas których chłopiec modlił 

się przytulając obraz z wizerunkiem Maryi. Śmierć ukochanego dziecka głęboko 

dotknęła całą rodzinę Morellich. Alberto został pochowany w rodzinnym grobowcu  

w kościele Santa Croce dnia 5 czerwca 1406. Wspomnienia o zmarłym dziecku 

nieustannie towarzyszyły Giovanniemu, jak pisał o każdej porze dnia, przy posiłkach 

czy podczas modlitw i wędrówek po Florencji. W celu uśmierzenia bólu po stracie syna, 

małżeństwo Morellich wyjechało na miesiąc z miasta. Przez rok nikt nie nocował  

w pokoju syna, a sam Giovanni zupełnie przestał wchodzić do pomieszczenia, które 

niegdyś należało do Alberta75.  

Pomimo znacznej liczby ludności, rozwiniętej urbanistyki, ekonomicznej 

prosperity i nade wszystko bogactwa kulturowego w późnośredniowiecznej Florencji 

nie założono uniwersytetu (podobnie zresztą jak w Genui, Mediolanie, Rzymie  

i Wenecji). W 1321 r. otwarto w mieście Studio Fiorentino działające jako studium 

generale. Odbywający się wówczas strajk profesorów na Uniwersytecie w Bolonii 

spowodował napływ do Florencji niektórych wykładowców chcących kontynuować 

nauczanie.  Funkcjonowało ono do 1330 r. kiedy to zadecydowano o jego zamknięciu 

na skutek epidemii dżumy. Działalność instytucji wznowiono 29 kwietnia 1348 r. Rok 

później papież Klemens VI nadał florenckiej wszechnicy przywileje pozwalające 

przyznawać tytuły magistrów teologii, prawa cywilnego i kanonicznego (z tych dwóch 

dziedzin można było uzyskać stopień doktora), medycyny oraz sztuk wyzwolonych. 

Przykładowo budżet Studio, w którym zatrudnienie znalazło 24 profesorów wyniósł  

w 1380 r. aż 3000 florenów. Niestety wojna pomiędzy Republiką Florencką,  

a Księstwem Mediolanu przyczyniła się do zawieszenia działalności Studio do 1413 r. 

W późniejszym czasie rozwój placówki był hamowany przez wiele niesprzyjających 

czynników: m.in. w 1426 r. jej budżet wynosił tylko 200 florenów, a ponadto 

popularność zdobywały uniwersytety w Bolonii i Padwie oraz indywidualne nauczanie 

młodzieży z patrycjuszowskich rodzin. W latach 20. XV wieku Signoria powołała organ 

Ufficiali dello Studio zajmujący się administrowaniem placówki. W jego skład 

wchodzili najbardziej wpływowi florentyńczycy m.in. Cosimo de’Medici, Palla Strozzi 

czy Niccolò da Uzzano. W 1429 r. w wyniku starań tego ostatniego w pobliżu klasztoru 

San Marco wzniesiono budynek nazwany Sapienza, który zamieszkiwało 50 ubogich 
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studentów zarówno z Florencji jak i z zagranicy. Obok Studio Fiorentino w mieście 

istniała możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych w augustiańskim kościele 

Santo Spirito oraz kamedulskiej świątyni Santa Maria degli Angeli76. Na terenie 

pierwszej placówki przechowywano znakomity księgozbiór antycznych dzieł należący 

niegdyś do Giovanniego Boccaccio. Jednak rzeczywistą zachętą do podjęcia nauki  

u augustianów były wykłady zakonnika Luigi’ego Marsili. Ten wykształcony w Paryżu 

w zakresie teologii florentyńczyk reprezentował po części szkołę scholastyków będąc 

równocześnie pod wpływem Petrarki oraz platończyków. Do grona jego uczniów 

należeli najwybitniejsi florenccy humaniści: Coluccio Salutati, Niccolò Niccoli, 

Giovanni di Lorenzo czy Roberto Rossi. Zajęcia prowadzone przez Marsiliego opierały 

się przede wszystkim na zadawaniu pytań oraz dyskusjach dotyczących teologii, 

literatury a także bieżących spraw politycznych. W 1339 r. na wzór florenckiej 

wszechnicy Fazio della Gherardesca założył w Pizie studio, które otrzymało przywileje 

kolejno od papieża Klemensa VI, a następnie cesarza Karola VI. Na skutek 

nawracających epidemii oraz wojen z Florencją działalność uniwersytetu została 

zakończona. W 1472 r. Lorenzo de’Medici zadecydował o otwarciu na nowo 

pizańskiego studio słynącego z wydziału prawa. Zatrudnieni tam profesorowie 

prowadzili wykłady również we Florencji.  Nie jest do końca wiadome dlaczego 

Lorenzo wybrał Pizę na siedzibę uniwersytetu77. 

Jak twierdził Alberto Tenenti charakterystyczne dla florentyńczyków było 

niepodejmowanie nauki na uniwersytetach. Wynikało to przede wszystkich ze specyfiki 

społeczeństwa poświęcającego się głównie rzemiosłu, kupiectwu, czy obrotem 

pieniędzy. Mieszczanie posiadający placówki bankowo-handlowe, które przekazywali 

w późniejszym czasie swoim synom, za priorytet uważali zdobycie doświadczenia 

podczas pracy w zagranicznych filiach firm. Żadne wykłady na ówczesnych 

uniwersytetach nie były przydatne dla wiedzy o zarządzaniu rodzinnymi firmami. Jak 

zauważył Waldemar Rolbiecki, niepowodzenie działalności Studio Fiorentino wynikało 

głównie z przestarzałej struktury tej instytucji. Wykładowcy, nieraz niewystarczająco 
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wykształceni, zupełnie pomijali nowe osiągnięcia dziedzin nauk takich jak filozofia, 

polityka czy sztuka. Wielu znanych florenckich humanistów (np. Leonardo Bruni, 

Niccolò Niccoli, Poggio Bracciolini) nigdy nie pełniło roli dydaktyków w lokalnej 

wszechnicy. Placówkę zamknięto w 1430 r. z powodu niewystarczających środków 

koniecznych do jej utrzymania78. Mówiąc o niepopularności kształcenia 

uniwersyteckiego wśród florentyńczyków należy zastanowić się w jakis sposób wpłynął 

na to prąd humanistyczny. Jego przedstawiciele często podróżowali pomiędzy 

ośrodkami kulturalnymi na książęcych dworach gdzie zajmowali się kształceniem  

i wychowywaniem tamtejszych dzieci. Uczyli również potomków bogatych mieszczan 

dzięki czemu mogli prowadzić indywidualne lekcje. Według humanistów wykłady 

prowadzone na uniwersytetach ani nie sprzyjały rozwojowi indywidualizmu, ani nie 

przyczyniały się do innowacyjności w myśleniu. Krytykowali także brak 

bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Co więcej studia trwały około 7 lat, co według 

nich trwało zbyt długo by student chociażby teologii mógł obronić doktorat przed 30 

rokiem życia zważywszy na to, że długośc wieku wynosiła wówczas około 4079.  

Przybliżając problematykę edukacji we Florencji w okresie Quattrocenta nie 

sposób ominąć kwestii Akademii Platońskiej. Ta słynna instytucja gromadząca 

filozofów w starożytnych Atenach miała zostać przywrócona do istnienia za sprawą 

Cosima de’Medici zachęconego przez Gemistosa Plethona – bizantyjskiego filozofa 

przybyłego w 1439 r. na sobór we Florencji. W 1462 r. medycejska willa w Careggi 

stała się siedzibą spotkań najwybitniejszych myślicieli nurtu humanistycznego: Gentile 

de’Becchi, Cristoforo Landino, Agnolo Poliziano i Pico della Mirandola, którzy pod 

przewodnictwem Marsilia Ficina tłumaczyli dzieła Platona i prowadzili dyskusje nad 

starożytnymi tekstami. Istnienie tej instytucji poddawane jest jednak w wątpliwość80. 

Jak ukazano, florentyńczycy posiadali przemyślany i dostosowany do potrzeb 

ówczesnej rzeczywistości model edukacji. Potrafili znakomicie łączyć naukę wiedzy 

teoretycznej wraz z praktyczną, co przekładało się na późniejszą skuteczność kupców  

i bankierów. Dodatkowo dzięki prądowi humanistycznemu pogłębiano wiedzę m.in. z 

reotryki, filozofii, literatury czy historii starożytności. 
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2.5 Kobiety i ich pozycja w społeczeństwie  

 

Opisując panoramę społeczną renesansowej Florencji nie sposób ominąć kwestii 

związanych z kobietami – codzienności, problemów i postrzegania. Interesujące są ich 

przedstawienia w malarstwie, rzeźbie oraz literaturze rozwijającej się tam w wiekach 

XIV oraz XV pozwalające poznać kanony kobiecego piękna oraz emocjonalny  

i poetycki język twórców. Ich portrety sporządzano najczęściej z profilu. Starano się 

dokładnie odwzorować noszoną przez nie biżuterię oraz strój. Na podstawie sakralnych 

malowideł przedstawiających narodziny świętych można ujrzeć wnętrza sypialni oraz 

kobiece postacie: służące czy położne (np. fresk przedstawiający narodziny Maryi 

Domenica Ghirlandaia z kaplicy Tornabuonich w kościele Santa Maria Novella). 

Florenccy malarze okresu Quattrocenta wielokrotnie ukazywali kobiety patrzące przez 

okna, stojące w drzwiach domów czy spacerujące po ulicach miast81.  

Dante Alighieri wykreował postać ukochanej Beatrice, którą badacze literatury 

utożsamiają z Bice Portinari, córką Folco oraz żoną Simone de’Bardi. O swojej miłości 

do kobiety Dante pisał na kartach Vita Nuova przywołując moment ich spotkania  

w okresie dziecięcym, rozwój uczucia oraz emocje po śmierci ukochanej. Z Beatrice 

uczynił Dante przewodniczkę po Niebie – ostatniej części Boskiej Komedii. Małżeństwo 

Dantego z Gemmą Donati ok. 1290 r. i przypadająca na ten sam czas śmierć Beatrice 

nie zakończyły miłości poety do swej muzy82.  

Idealizowanie postaci kobiety obecne jest również w sonetach Francesca 

Petrarki opiewających Laurę, którą ujrzał podczas pobytu w Awinionie. Kobieta 

opisywana była przez poetę jako najpiękniejsza z istot (Twarz-śnieg gorący, włosy-

czyste złoto, Rzęsy jak heban, oczy zaś dwie gwiazdy)83. Była to miłość idealna jednak 

niespełniona, co poeta ukazał w swoich utworach na podstawie szerokiego wachlarza 

własnych uczuć takich jak smutek czy melancholia. Choć wielu badaczy poddaje pod 

wątpliwość czy ukochana Petrarki istniała w rzeczywistości to jednak we fragmencie 

kroniki Agostino Lapiniego natrafiamy na wzmiankę o tym, że Laura zmarła 6 kwietnia 
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1348 r. w czasie epidemii dżumy84. Również sam Petrarka w sonecie Tornami a mente 

wspomina ten dzień jako ostatni w życiu kobiety85. 

Tematyka miłości w utworach literackich epoki renesansu była przedstawiana  

w dwojaki sposób: w nowelach i komediach chętnie poruszano kwestie namiętności  

i erotyki. Natomiast twórcy liryki opisywali uczucie pomiędzy dwojgiem ludzi jako 

duchowe połączenie będące najgłębszą formą miłości86.  

Narodziny dziecka były znaczącym wydarzeniem dla florenckich rodzin. 

Szczególnie oczekiwano pojawienia się na świecie potomka płci męskiej, co 

gwarantowało zachowanie ciągłości dynastycznej czy też kontynuację prowadzenia firm 

bankowo-handlowych bądź warsztatów rzemieślniczych. Przy porodzie asystowała 

położna oraz tzw. guardadonna, której rola nie została do końca zbadana. Przyjmuje 

się, że zatrudniano ją w charakterze służącej pomagającej kobiecie po narodzinach 

dziecka. Po porodzie kobietę odwiedzały krewne przynoszące słodycze. W związku  

z przekonaniem o nieczystości matek po porodzie, nie mogły one brać udziału  

w ceremonii chrztu dziecka we florenckim baptysterium. Podczas uroczystości 

niemowlę było trzymane przez służącą, mamkę, chrzestną, krewną bądź znajomą 

rodziny przy obecności ojca, rodziny i przyjaciół. W tradycji florenckich mieszczan 

przyjęło się zamawianie u artystów tzw. desco da parto, czyli okrągłej bądź wielokątnej 

drewnianej tacy, na której z obu stron widniały namalowane motywy z Pisma Świętego, 

mitologii, alegorie miłości, młodości. Kultywowanie tych wdzięcznych rodzinnych 

tradycji stało w opozycji do częstego procederu w późnośredniowiecznej Florencji 

jakim było porzucanie niemowląt. Przyczyniały się do tego warunki ekonomiczne 

rodziny, zły stan zdrowia dziecka, pochodzenie z nieprawego łoża oraz płeć 

(podrzutkami były najczęściej dziewczynki)87. Opieką nad porzuconymi dziećmi 

zajmowały się trzy florenckie szpitale: Santa Maria della Scala, San Gallo oraz 
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najsłynniejszy Ospedale degli Innocenti. W okresach wojen lub głodu pod ich opiekę 

oddawano również dzieci z terenów contado, na których najczęściej toczono walki88.   

Według Paolo da Certaldo kobiety w ciąży muszą być otaczane wielką troską,  

a więc absolutnie nie powinny zbyt ciężko pracować. Nie mogły siadać na ziemi (ani 

latem ani zimą, gdyż groziło im przemarznięcie). Odczuwając zachcianki, powinny 

zachować umiar. W chwili porodu miały jej towarzyszyć położne oraz doświadczone 

kobiety. Od połowy XIV w. rozpowszechnił się wśród florenckich notabli zwyczaj 

wynajmowania mamek. Mężczyźni chcieli w ten sposób ograniczać kontakt matek  

z dziećmi i tym samym nie dopuszczać do ich ingerencji w wychowywanie potomstwa. 

Wybór mamki był przemyślany, a jej zatrudnienie oparte na klarownych zasadach: 

wymagano karmienia tylko jednego dziecka i niezachodzenia przez nią wówczas  

w ciążę. Zostawały nimi kobiety ubogie chcące w ten sposób zarobić na życie, 

niewiasty, które wykarmiły już swoje dzieci (lub je straciły) jednak dalej posiadały 

pokarm. Mamki mogły być wynajmowane do domów rodzin (in casa) wówczas 

płacono im wynagrodzenie w wysokości 18-20 florenów rocznie, a także pokrywano 

koszty wyżywienia, i ubrania. Rodziny mogły także zostawić niemowlę w miejscu 

zamieszkania mamki na terenie miasta (otrzymywała wówczas podobnie 18-20 

florenów na rok) lub wsi (jej wynagrodzenie oscylowało wówczas pomiędzy 9, a 15 

florenami rocznie). Pobyt dzieci u mamek czasem trwał niekiedy kilka lat89. Według 

innego dość popularnego wśród florentyńczyków przekonania karmienie mlekiem 

matki przenosiło dziedziczne cechy rodzinne, stąd chciano by otrzymywali je synowie, 

natomiast dla córek wynajmowano mamki90. 

Paolo da Certaldo twierdził, że wychowanie dziewczynki powinno 

koncentrować się wokół prac domowych takich jak szycie, pieczenie chleba, 

czyszczenie drobiu, gotowanie czy pranie (w tym miejscu należy wspomnieć, że 

najważniejszym pomieszczeniem w domu średniozamożnych florenckich mieszczan 

była kuchnia. W niej gotowano, nocowano i ogrzewano się przy piecu lub palenisku). 

Da Certaldo negatywnie odnosił się natomiast do zdobywania przez kobiety 
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,,genitori” di latte. Andare a balia a Firenze [w:] La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze, 

Firenze 1988, s. 218-221. 
90 C. Klapisch-Zuber, L’enfance, s. 110-111 ; L. Haas, The Renaissance, s. 99-100. 
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umiejętności czytania. Sugerował wręcz, że tej zdolności może nauczyć się podczas 

pobytu w klasztorze, do którego powinna się udać przed poznaniem grzechów91.  

Pomimo zmian dokonujących się we Florencji na płaszczyźnie społecznej 

(udział kupców, rzemieślników czy bankierów w rządzeniu miastem) renesans 

kontynuował średniowieczny mizoginizm - kobieta pozostawała pod kontrolą ojca, 

męża, lub braci. Florenccy mieszczanie dążyli do szybkiego wydania córek za mąż  

w celu zapewnienia jej godnej przyszłości. Powszechnym procederem było posyłanie 

dziewcząt w wieku 8-10 lat do klasztorów w celu zdobycia umiejętności czytania, 

pisania (zazwyczaj dziewczęta mało urodziwe, lub takie które nie otrzymały wysokiego 

posagu). Pobyt w klasztorze również wymagał zapłaty. Przykładowo w 1412 r. 

Giovanni Corsini posłał swoją najstarszą 9-letnią córkę do zakonu San Piero Maggiore 

na co przeznaczył kwotę 230 florenów92. Znamienne jest, że w testamentach 

spisywanych przez florentyńczyków kładziono przeważnie nacisk na przekazywanie 

majątków męskim potomkom. Często zdarzało się, że zamiast córek przywoływano 

imiona nawet dalszych krewnych wyłącznie z powodu ich płci. Podobną praktykę 

stosowano przy opracowywaniu drzew genealogicznych np. rodzin Spinich, Rucellaich, 

Strinatich, Tornaquicinich czy Corsinich. Umieszczano w nich przede wszystkim 

męskich potomków, natomiast kobiety stanowiły od 13% do 40% członków rodu93.  

Dzieci zamieszkujące Florencję miewały zazwyczaj ograniczone kontakty ze 

swoimi ojcami, zaangażowanymi w pracę w warsztatach rzemieślniczych czy wyjazdy 

handlowe. Wyższy wiek mężczyzn od kobiet w chwili zawarcia związku małżeńskiego 

przekładał się na ich późniejszy brak uczestnictwa w wychowaniu potomków. Z tego 

powodu powszechne było spisywanie od XIII wieku ricordi, w których florenccy 

mieszczanie zawierali praktyczne wskazówki przydatne w dorosłym życiu. Czynniki te 

sprawiały, że lepszy kontakt z dziećmi miały kobiety, na których spoczywał obowiązek 

wychowania i edukowania potomstwa. Florenckie dzieci zwracając się do matki 
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używały słów Madonna madre, co podkreślało szacunek i posłuszeństwo. Wspomniane 

ricordi zawierały również informacje o dacie, miejscu narodzin oraz chrztu dziecka. Dla 

obywateli, starających się o objęcie stanowiska urzędniczego wiedza na temat swojego 

wieku była kluczowa w momencie starania się o posadę, a zapis w ricordi był 

wystarczającym jego potwierdzeniem. Co ciekawe, na podstawie dat urodzeń niektórzy 

florentyńczycy układali horoskopy94. 

Florenckie kobiety lubowały się w stosowaniu różnorodnych kosmetyków: farb 

do włosów, płynów, maseczek czy upiększających usta i oczy szminek oraz perfum. 

Dążyły do uzyskania jak najjaśniejszego koloru włosów, w tym celu podczas 

słonecznych dni spędzały wiele godzin na zewnątrz. Popularne było też używanie 

substancji wspomagających depigmentację włosów jak ług (roztwór wodorotlenku sodu 

lub potasu uzyskiwany z węgla drzewnego), skórka pomarańczy czy też popiół  

z siarki95.  

Mieszkanki Florencji przykładały wielką uwagę do noszonych przez siebie 

strojów. Moda z okresu Quattrocenta wyróżniała się różnorodnością ubiorów misternie 

wykonanych z drogocennych jedwabiów podkreślających urodę, a nade wszystko status 

społeczny kobiet. W I poł. XV wieku popularne były proste suknie zdobione 

lamówkami bądź elementami futer posiadające długie rękawy. Powszechne wśród 

ówczesnych kobiet było noszenie bardzo szerokich lub wysokich czepków, do których 

doczepiano welon. Za modne uważano też związywanie włosów wstążkami w celu 

uzyskania eleganckich koków oraz eksponowanie czoła. Stroje noszone przez kobiety  

w II poł. XV wieku projektowano w taki sposób aby były bardziej dopasowane do 

kształtów ciała. Zrezygnowano z długich rękawów, a włosy zdobione perłami zbierano 

w siateczki i osłaniano welonami. Wiedzy o florenckiej modzie z okresu Quattrocenta 

dostarczają przede wszystkim obrazy. Florenckie kobiety lubiły stroić się we 

wszelkiego rodzaju biżuterie. Za sprawą lokalnych złotników pierścienie (noszone po 

dwa na palcu), łańcuszki oraz kolczyki zyskiwały delikatne kształty, co odróżniało je od 

XIV-wiecznej ciężkiej biżuterii. Drogocenne kamienie zdobiły często odświętne szaty 

noszone podczas ważnych ceremonii bądź zabaw. Bardzo popularne były wśród kobiet 
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wisiory z czarnym kamieniem otoczonym liśćmi dębu z czterema perłami. Biżuterię 

zakładano także dzieciom ze szlacheckich rodzin (np. naszyjniki z pereł)96.  

Kobiety będące żonami zamożnych mieszczan i cenionych obywateli stawały się 

ich towarzyszkami uczestniczącymi w życiu publicznym miasta. Po ślubie otrzymywały 

tytuł Monna (w ten sposób zwracano się też do wdów). Pragnęły nie tylko imponować 

szerszej publiczności swoją urodą, dobrym wychowaniem i wykształceniem, ale przede 

wszystkim swoim mężom97.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Domenico Ghirlandaio, Narodziny Maryi Panny (ok. 1486-1490) w kaplicy Tornabuonich w 

kościele Santa Maria Novella.  

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cappella_tornabuoni,_02,_nascita_della_vergine.jpg (dostęp: 

15.09.2019) 

 

W kwietniu 1497 r. Florencja zmagała się z problemem głodu wśród 

mieszkańców. W oczekiwaniu na dystrybucję chleba na Piazza della Signoria 

zgromadziło się około 3000 ubogich kobiet, krzyczących Pane!Pane! (chleba!chleba!), 

które wkrótce zamieniły na Palle! Palle! co nawiązywało to herbu Medicich 

przedstawiających czerwone kule i tym samym do wygnanego w 1494 r. Piera di 

Medici. Stłumieniem buntu zajęło się Otto di Guardia angażując do działania swoją 

                                                           
96 J. Burckhardt, Kultura, s. 226-227; M.L. Rizzatti, I grandi, Torino 1970, s. 51; C. Bucci, Wielka 
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straż. Kiedy jeden pachołków uderzył w głowę młodą dziewczynę, jej matka obrzuciła 

go kamieniami98.  

Jak wynika z zachowanych przekazów mieszkanki Florencji niejednokrotnie 

miały znaczący wpływ na wybór przyszłych żon dla swych synów. Listy Alessandry 

Macinghi Strozzi pisane do syna Filippo rezydującego w Neapolu świadczą o jej 

zaangażowaniu w wybór dla niego partnerki. Między 1464, a 1467 rokiem korzystała 

do tego celu z porad podczas spotkań z krewnymi i przyjaciółmi. Ostatecznie pozostały 

2 kandydatki z rodzin Adimari i Tanagli. Uczęszczała także na msze w kościele Santa 

Reparata, podczas których mogła przyglądać się obu dziewczętom. W 1467 r. Filippo 

poślubił Fiamettę Adimari. Podobną troską cechowała się Lucrezia Tornabuoni.  

W korespondencjach do swego męża, Piera de’Medici wnikliwie opisała Clarice - 

dziewczynę z rzymskiego rodu Orsinich, która w 1469 r. została małżonką ich syna 

Lorenza il Magnifico. Kobieta przywiązała dużą uwagę do wyglądu nastoletniej 

wówczas mieszczanki: posiadała jasną karnację, rude włosy otulające okrągłą twarz 

oraz smukłą szyję i dłonie. Odzienie Clarice nie pozwalało dokładnie przyjrzeć się jej 

sylwetce, dlatego Lucrezia opisała jedynie jej zarys99.    

Babka Lorenza de’Medici, Contessina de’Bardi zajmowała się głównie 

rodzinnym domem i pracą na farmie. Z kolei innym typem kobiety-intelektualistki była 

wspomniana Lucrezia Tornabuoni. Zasłynęła ona jako poetka  - autorka laude 

(wydanych jeszcze za jej życia w 1480 r.), tekstów canzone oraz sacre 

rappresentaziono. Funkcjonowała w kręgu wybitnych myślicieli i artystów, których 

mecenasami byli członkowie rodu Medicich. Posiadała kolekcję starożytnych greckich 

rękopisów, które przekazała synowi. Wyrazem sympatii do nestorki rodziny był poemat 

ułożony przez Luigiego Pulci specjalnie na jej cześć. Należy wspomnieć, że Tornabuoni 

zakupiła złoża siarki w miejscowości Bagno a Morbia, gdzie następnie stworzyła 

ośrodek leczniczy. Miała świadomość polepszenia stosunków z Rzymem, dlatego 

prowadziła negocjacje z rodziną Orsinich, aby Clarice została żoną Lorenza. Również 

córki Lucrezi pojęły za mężów przedstawicieli zamożnych, kupieckich rodzin. Maria 
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zawarła związek z Leonetto Rossi, Lucrezia (zwana Nanniną) poślubiła znanego 

humanistę i pisarza Bernarda Rucellai, z kolei Bianca wyszła za mąż za Guglielmo 

Pazzi, członka rodziny rywalizującej z Medyceuszami o wpływy w mieście100.  

Muzą włoskich artystów i jednocześnie kobietą wzbudzającą zachwyt wśród 

florenckich elit była Simonetta Cattaneo (żona Marco Vespucciego kuzyna słynnego 

Amerigo). Pojawiła się ona na turnieju zorganizowanym 28 stycznia 1475 r. na placu 

Santa Croce. Sztandar z jej wizerunkiem jako Pallas Ateny niesiony przez Giuliana 

de’Medici wykonał Sandro Boticelli. Napis na banderze brzmiał: La Sans Pareille 

(Niezrównana) co odnosiło się do urody młodej kobiety okrzykniętej podczas turnieju 

Królową piękności. Rok później Simonetta w wieku 22 lat zmarła z powodu gruźlicy. 

Szczególną atencją darzył ją Boticelli, któremu pozowała do najbardziej znanych 

obrazów: Wiosny, Narodziny Wenus czy portretów101. 

 Alessandra Macinghi żyjąca w latach 1408-1471 florencka szlachcianka 

poślubiła wieku 15 lat Matteo Strozzi, z którym miała ośmioro dzieci. W wyniku 

politycznych sporów, jej mąż jako oponent Medicich, podobnie jak inni mężczyźni  

z rodu Strozzich, został wygnany w 1434 r. do Pesaro. Alessandra dołączyła do Matteo 

oraz jego synów. Po upływie roku, Strozzi zmarł, a niedługo później w wyniku epidemii 

trójka ich dzieci. Z powodu tych tragicznych wydarzeń, Alessandra powróciła do 

Florencji, w której mieszkała przez kolejne 45 lat swojego życia. W tym też okresie 

napisała wiele listów do swoich synów prowadzących interesy w różnych rejonach 

Italii. Troska, porady czy informacje w nich zawarte świadczyły o wielkiej erudycji 

Alessandry102. 

Florenckie wdowy po śmierci męża, mogły dokonać wyboru: zostać wraz  

z rodziną partnera i swoimi dziećmi, żyć niezależnie utrzymując sporadyczny kontakt  

z potomstwem, bądź wyjść ponownie za mąż, co wiązało się z rozpoczęciem nowego 

życia z dala od rodziny. Według katastru z 1427 r. liczba wdów wynosiła 25%  

w porównaniu do wdowców (4%). Ich życie w mieście było o wiele łatwiejsze niż 

samotnych kobiet na wsi. Przede wszystkim w przypadku bogatych mieszczanek mogły 
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one zamieszkiwać wraz z synami w domostwach po zmarłych mężach otrzymując w ten 

sposób wsparcie ze strony rodziny jak również gwarancję godnego pochówku po 

śmierci.  Bardzo niewielki procent (w granicach 5) stanowiły kobiety żyjące samotnie. 

Ponowne wyjście za mąż przez mieszkankę Florencji bywało traumatycznym 

przeżyciem dla jej dzieci. Giovanni Morelli, który w wieku 3 lat został opuszczony 

przez matkę, zdecydowaną na rozpoczęcie życia z nowym partnerem, oskarżał ją  

o okrucieństwo wobec niego i braci. Kobieta określona jako madre crudele nie 

obdarzyła dzieci miłością i opieką, której tak potrzebowały. Wieść o kolejnym 

małżeństwie nie była dobrze odbierana w społeczeństwie zarówno wśród kobiet jak  

i mężczyzn – oznaczało to brak szacunku wobec zmarłego męża oraz pozostawienie 

dzieci. Był to wielki dyshonor dla rodu, o którego dobre imię troszczono się niekiedy 

poprzez stulecia. W 1416 r. florencki dominikanin, a następnie kardynał Giovanni 

Dominici sugerował w swoich pismach, aby wdowy angażowały się w finansowe 

wsparcie budowy kościołów, klasztorów i szpitali.  Niektóre z nich składały 

zamówienia na dzieła sztuki upamiętniające ich zmarłych mężów. W 1491 r. ukazały się 

rozważania dotyczące wdowieństwa (Libro della vita viduale) autorstwa Girolamo 

Savonaroli. Kontrowersyjny dominikanin przywołał w nich postać prorokini Anny  

z Nowego Testamentu, która jedynie przez 7 lat była żoną Samuela, natomiast resztę 

życia poświęciła służbie w Świątyni Jerozolimskiej. Savonarola postulował, aby wdowy 

unikały uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, 

spożywały skromne posiłki i nade wszystko skupiały się na rozwoju duchowym: 

udziału w mszach, spowiedzi i medytacji nad pismami103. Według danych z katastru  

z 1427 r., 1/3 florentynek w wieku około 50 lat była wdowami mieszkającymi  

z żonatymi już synami. Zajmowały się one przede wszystkim wychowywaniem 

wnuków oraz dbaniem o dom104.  

Warty przytoczenia jest fakt, że sporządzając testamenty piętnastowieczni 

florentyńczycy byli świadomi stopniowego zaniku linii męskich w swoich rodach. 
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Przekazywali wówczas jeden ze swych domów na wyłączność kobiet, które  

w przyszłości zostawały wdowami105.  

Osobne miejsce w przestrzeni społecznej miasta zajmowały niewolnice 

pracujące w charakterze służby domowej bądź opiekunek. Z zapisków Alessandry 

Macinghi Strozzi dowiedzieć się można o pracującej dla niej niewolnicy o imieniu 

Caterinuccia, która w obliczu informacji o chęci ponownej jej sprzedaży, zaczęła 

terroryzować rodzinę. Dzieci płci męskiej narodzone ze związków florenckich 

mieszczan i niewolnic zostawały wolnymi obywatelami, gdyż obowiązujące we 

Florencji prawo gwarantowało dziecku dziedziczenie statusu społecznego po ojcu. 

Pomimo rozporządzenia Consoli del Mare z 1460 r. o zakazie przywożenia niewolnic, 

proceder ten kontynuowano do XVI wieku. Warto zauważyć, że w obrębie florenckich 

rodzin odbywały się bardzo szybkie rotacje służby. Przykładowo w rodzinie Rusticich 

w ciągu 5 lat służyło 11 kobiet. Zapiski rodu Sassetti informują tylko o 2 niewolnicach, 

które pracowały powyżej roku w latach 1440-1477106. 

Wiele z niewolnic wiodło we Florencji pełne trudów życie nie mogąc pogodzić 

się ze swoją sytuacją. Tatarka Margherita służąca w domu Bernarda di Bartolomeo 

Gheradi próbowała z rozpaczy nad własnym losem popełnić samobójstwo. Z kolei 

handlarz sukien Paolo Niccolini jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego z Cosą 

Guasconi w 1429 r. został ojcem dwójki dzieci, które urodziła jego niewolnica Lucia. 

Trzeci potomek pojawił się na świecie gdy Cosa mieszkała już w domu Paola. Mimo 

tego, że służąca żyła wspólnie z florentyńczykiem po śmierci żony w 1437 r., zapisał ją 

w swojej deklaracji podatkowej obok muła i konia. Traktowanie niewolnic nie zawsze 

wiązało się z poniżaniem. Przykładowo pracownik banku Medicich we Florencji 

Baldino di Giani Inghirani zakupił w Wenecji za 64 floreny 36-letnią Czerkieskę 

Margheritę, której nie zwolnił mimo, że z powodu złego stanu zdrowia musiała 

wielokrotnie przebywać w szpitalu. Francesco Davanzi w testamencie z 1468 r. 

przekazał służącej Nastazji swój dom107.  

Florencja stanowiła również atrakcyjne miejsce do zarobku dla prostytutek.  

W 1403 r. powstał urząd Ufficio dell’Onestà zajmujący się wyborem miejsca na 

                                                           
105 C. Klapisch-Zuber, La ,,madre crudele, s. 291-292. 
106 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 518-519, 522; C. Klapisch-Zuber, La serve a Firenze nei secoli XIV e 

XV [w:] La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze, Firenze 1988, s. 263. 
107 C. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe médiévale, t. 2, Italie. Colonies italiennes du Levant, Levant 

latin. Empire byzantin, Gent 1977, s.  372-374, 375-376. 
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założenie domu publicznego, zatrudnianiem prostytutek z zagranicy, wydawaniem 

pozwoleń na pracę i zapewnianiem im ochrony. W skład tego oficjum wchodziło 8 osób 

(2 na dzielnicę) wybieranych na 6 miesięcy. Jednym z celów działalności tego organu 

było powstrzymywanie aktów homoseksualizmu wśród florentyńczyków. Prostytutki 

przezywano ironicznie badesse, co tłumaczy się jako przeorysze. Przesiadywały one 

zazwyczaj w publicznych łaźniach (stufe). Jedną z najbardziej popularnych była La 

Stufa dei Tedeschi przy drodze do Porta di Faenza niedaleko klasztoru San Giuliano.  

W miejscu tym czas spędzało dużo obcokrajowców zwłaszcza Niemców i Flamandów 

zatrudnionych przy produkcji tekstyliów. Inne znane łaźnie znajdowały się w okolicy 

Santa Croce - bagno di San Michele Berteldi oraz w dzielnicy Santo Spirito (wspomina 

o tym kronika Benedetto Dei) bagni dei Lotterenghi (bagni di San Lorenzo). W 1403 r. 

we Florencji otwarto pierwszy dom publiczny (prostibulum). Statuty komuny 

zakazywały duchownym i żonatym korzystania z niego co nie było jednak w praktyce 

przestrzegane. Znakiem rozpoznawczym prostytutek były rękawiczki lub noszone na 

plecach wstążki bądź dzwonki. Miały ponadto licencję by zachęcać klientów do 

skorzystania z przybytku108. 

Życie kobiet w piętnastowiecznej Florencji wypełnione było wieloma 

problemami wynikającymi z negatywnego postrzegania ich płci. Nie były 

wyczekiwanymi potomkami, a gwarancją ich godnego życia w przyszłości było wyjście 

za mąż pod warunkiem posiadania odpowiednio wysokiego posagu. Jako matki, 

spełniały się przede wszystkim w opiece nad domem oraz wychowywaniu potomstwa 

podczas nieobecności mężów pochłoniętych pracą i podróżami. Z drugiej strony życie 

w mieście sztuki i rozrywek jakim była Florencja zachęcało kobiety do dbania o swój 

wygląd, który uwieczniali renesansowi artyści. 

2.6 Opieka zdrowotna 

 

Medycyna w XV-wiecznych Włoszech w dużej mierze opierała się na wiedzy 

pochodzącej z zachowanych ksiąg greckich oraz arabskich. Czerpano z nich informacje 

dotyczące genezy i sposobu leczenia chorób. Popularnym wówczas poradnikiem 

                                                           
108 R. Trexler, La prostitution florentine au XVe siècle: patronages et clientèle ,,Annales, economies, 

sociétés, civilisations” 36ᵉ année, N. 6, 1981, s. 983, 1003; P. Antonetti, La vita, s. 472-473; M.S. Mazzi, 

Prostitute, s. 200-203, 276-278; M.S. Mazzi, In viaggio nel Medioevo, Bologna 2016, s. 46; N. Tomas, 

Did Women Have a Space? Interior [w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. 

Paoletti, Cambridge 2006, s. 323. 
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medycznym było Taccuino di sanità zawierającym opisy rzadkich schorzeń  

i wskazówki ich eliminacji. Podręcznik ten został opracowany w XI wieku przez 

arabskiego medyka z Bagdadu. Można z całą pewnością stwierdzić, że w okresie 

piętnastego stulecia nastąpił znaczny rozwój chirurgii (zaszywania ran, wyciągania kul 

czy odłamków metali z ciała), co związane było z uczestnictwem w wojnach i częstych 

bitwach pomiędzy miastami. Przemarszom armii towarzyszyli felczerzy, którzy wraz ze 

swymi uczniami służyli natychmiastową pomocą w opatrywaniu wojennych ran.  

W miastach z porad medyków korzystali tylko najzamożniejsi mieszkańcy. Ze względu 

na drogie leki z opieki zdrowotnej wyłączeni byli najczęściej najubożsi przedstawiciele 

społeczeństwa109.  

Głównymi problemami w dziedzinie zdrowia z jakimi zmagała się Florencja  

w okresie średniowiecza i późnego średniowiecza była wysoka śmiertelność niemowląt 

(umierała ich 1/3) oraz plagi z lat 1348, 1352, 1363, 1374, 1383, 1399-1400, 1430, 

1437-1438, 1449-1450, 1478-1479. W obliczu zbliżającej się epidemii bogatsi 

mieszkańcy opuszczali miasto przenosząc się do swoich wiejskich posiadłości. Zarazy 

przybierające na silne najczęściej latem i dotykały w większości ludzi ubogich, którzy 

nie mieli możliwości znalezienia schronienia poza murami Florencji110.  

Zgony mieszkańców następowały także na skutek innych problemów 

zdrowotnych. Przykładowo w latach 1424-1430 na podstawie zapisków grabarzy 

(beccamortui lub becchini) można wywnioskować, że częstą przyczyną śmierć były 

skutki biegunki (diarrhea) określanej jako mal di bachi, mal di pondi, lub uscito. 

Pierwsza wzięła swoją nazwę od obecnością pasożytów w układzie pokarmowym, 

natomiast druga związana była z uczuciem ociężenia, które towarzyszyło choremu. 

Śmierć bywała również skutkiem gorączki, długotrwałych chorób, ospy, problemów  

z układem oddechowym (kaszel, gruźlica), obrzęków, epilepsji (malmaestro), udaru 

bądź dny moczanowej (podagra). W przypadku kobiet zgony następowały również 

podczas porodów111.  

                                                           
109 M.Boas Hall, Medicine [w:] The Thames & Hudson Dictionary of the Italian Renaissance, London 

2011, s. 209-210; J-L. Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998, s. 86-87; F. 

Cognasso, L’Italia, vol. 2, s. 563; A.G. Carmichael, The Health Status of Florentines in the Fifteenth 

Century [w:] Life and Death in Fifteenth-Century Florence (ed.) M.Tetel, R.G.Witt, Durham 1989, s. 28-

29; G.A. Brucker, L’impero del fiorino, s. 43; D. Murphy, Kondotierzy, s. 43, 50-51. 
110 A.G. Carmichael, The Health, s. 28-29; G.A. Brucker, L’impero del fiorino, s. 43; D. Herlihy, C. 

Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 78-80. 
111 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 274-276. 
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Przyglądając się bliżej kwestiom zdrowotnym należy wspomnieć o tragicznej  

w przebiegu i skutkach epidemii dżumy z 1348 r. Choć powszechnie uważano, że 

choroba ta zniknęła już w IX wieku, w 1347 r, pojawiła się u wybrzeży Morza 

Czarnego.  Jej nosicielami były głównie gryzonie zakażone tzw. pałeczką Yersina. 

Jednak do Europy dotarła ona prawdopodobnie w wyniku wydarzenia w latach 1345-

1346 kiedy genueńczycy zostali oblężeni w Kaffie przez Dżanibeka chana Złotej Ordy. 

Wśród jego wojsk wybuchła zaraza. Bezwzględny wódz chcąc zarazić wroga rozkazał 

ostrzelać ich z katapult, na których umieszczone były zwłoki zadżumionych. Pomimo 

topienia zakażonych ciał włoskie oddziały nie uniknęły zakażenia. Ponadto marynarze  

z genueńskich galer przypływających do Pery, Trapezuntu i Kaffy przenieśli chorobę do 

Messyny oraz Marsylii poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi mieszkańcami.  

W tym samym roku dżuma dotarła do Konstantynopola skąd za sprawą głównie 

handlarzy przedostała się na Kretę, Anatolię, Egipt, Syrię i wschodnią część Maghrebu. 

Z kolei w styczniu 1349 r. przez Dalmację dotarła do Wenecji. Popularnym wówczas 

tłumaczeniem genezy choroby było powoływanie się na niekorzystny układ planet  

w dniu 24 marca 1345 r. Twierdzono, że Mars, Saturn oraz Jowisz znalazły się  

w danym położeniu za wcześnie, co wpłynęło na pojawienie się plagi112.    

Wiele uwagi poświęcił jej Giovanni di Paolo Morelli w spisanych przez siebie 

wspomnieniach z tego okresu. Choroba objawiała się pod postacią obrzęków  

w pachwinach, na szyi i za uszami czemu towarzyszyły ogromny ból i nagła gorączka. 

Między kolejnym 4, a 6 dniem zaraza postępuje. Ludzka skóra w końcowej fazie dżumy 

pokryta zostaje tryskającymi krwią wrzodami, której towarzyszyć może krwotok z nosa. 

Jak zaznaczał Morelli ówczesna medycyna pozostawała bezradna wobec takiego 

stadium zaawansowania choroby. Kreśląc dalej dramatyczny obraz epidemii, kronikarz 

wspominał o codziennych zgonach zarówno młodych jak i starszych florentyńczyków, 

wśród których znajdowali się także jego przyjaciele jeszcze niewiele wcześniej radośnie 

biesiadujący. Czarna śmierć we Florencji postępowała na tyle szybko, że niektórzy 

mieszkańcy umierali na ulicach nie doczekawszy się pomocy. Ciała najczęściej były 

grzebane dopiero w momencie gdy ich fetor stawał się nie do zniesienia. Tych, którzy 

odchodzili w domach odkrywano niekiedy w stanie rozkładu. Powszechne stało się 

porzucanie zwłok pod osłoną nocy przed drzwiami kościołów lub na ulicach. Do 

                                                           
112 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu od roku 1300 po współczesność, Gdańsk 2004, s. 105-107; 
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dramatycznych należały sytuacje, w których chowano jeszcze żywych. Innym 

problemem był brak dostatecznej liczby grabarzy oraz świadków towarzyszących 

spisywaniu testamentów. Ci ostatni za swoją funkcję zażądali opłat 6 lub 8 florenów, co 

dla niektórych było niezwykle wysoką kwotą. Z treści wspomnień florentyńczyka 

dowiadujemy się, iż wielu ludzi popadało w szaleństwo lub błądziło w histerii. 

Załamani psychicznie popełniali samobójstwa rzucając się na ziemię czy mury. Czynili 

to również poprzez skoki z okien lub do Arno. Dochodziło do zabójstw, których 

przyczyn Morelli dopatrywał się w atakach furii, bólu oraz smutku. Według jego 

szacunków zmarło wówczas 2/3 populacji Florencji (80 000 osób), w której do 

niedawna żyło 120 000 ludzi. Kronikarz dostrzegł kilka powodów pojawienia się 

dżumy. Przede wszystkim już od dłuższego czasu na terenie miasta nie było epidemii, 

co sugerowało pisarzowi, nadejście kolejnej - groźniejszej. Ponadto znacznie wzrosła 

liczba mieszkańców Florencji, którzy jeszcze rok wcześniej zmagali się z poważnym 

problemem głodu. Jak pisał Morelli żywili się oni niczym bydło trawą, roślinami  

i chwastami, popijając wodą113. Opis zarazy z 1348 r. pojawił się również w prologu 

Dekameronu Giovanniego Boccaccia. Epidemia dżumy zmusiła bowiem bohaterów 

utworu – grupę dziesięciu młodych mieszczan (siedem panien i siedmioro 

młodzieńców), którzy spotkali się w kościele Santa Maria Novella do opuszczenia 

Florencji i udania się w kierunku jednej z podmiejskich willi. Tam, w otoczeniu 

toskańskich krajobrazów oddawali się tańcom, śpiewom i zabawom oraz 

wysłuchiwaniu opowiadań. Boccaccio, podobnie jak Morelli, zwrócił w swoim opisie 

uwagę na oznaki choroby objawiającej się obrzękami czy gorączką. Poeta wspominał 

także o rozpadach rodzin, masowych pochówkach chorych czy mieszkańcach 

spędzających ten trudny czas w karczmach114.  

XIV-wieczni florenccy lekarze opracowywali szeregi zaleceń, mających na celu 

ograniczenie szerzenia się dżumy. Przykładowo podczas epidemii z 1348 r. medyk 

Tommaso di Dino del Garbo uważał za konieczną rezygnację z czynności 

wzbudzających szybszy przepływ krwi chociażby grania w gry czy śpiewania. Według 
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ówczesnej wiedzy medycznej jedną z metod chroniących przed zakażeniem dżumą było 

unikanie zimnego i wilgotnego powietrza115.  

Epidemie dżumy, z którymi zmagali się florentyńczycy w kolejnych latach nie 

osiągnęły rozmiarów zarazy z 1348 r. Strach przed nią znalazł swoje odzwierciedlenie 

w sztuce tamtego okresu. Przywołać można chociażby freski Andrei Orcagna ukazujące 

Chrystusa podczas Sądu Ostatecznego, czy Agnolo Gaddi w retabulum Santa Croce 

gdzie personifikacja śmierci dosiada czarnego woła miażdżącego zwłoki116. 

Znaczący wkład w rozwój medycyny XV wieku miał florentyńczyk Antonio 

Benivieni żyjący w latach 1443-1502. Był on autorem De abditis morborum causis  

(O ukrytych przyczynach chorób) poczytnego podręcznika adresowanego do lekarzy,  

w którym przedstawiał ukryte przyczyny niektórych chorób. Choć dzieło ukazało się 

drukiem dopiero w 1507 r., wcześniej wzbudziło ogólne zainteresowanie wśród 

wykształconych obywateli i trafiło do wielu florenckich mieszczan m.in. z rodzin 

Strozzi, Pazzi, Bardi, jak również do Lorenza i Giuliana Medicich. Benivieni napisał 

jeszcze inne dzieła takie jak chociażby De chirurgia, Consilium contra Pestem, De 

pestilentia ad Laurentium Medicem, jednak to w De abditis morborum causis ukazał 

szerokie spektrum znanych mu anomalii medycznych. Opisał m.in. przypadek 

noworodka z naroślą na głowie, czy niemowlęcia przebywającego w Ospedale degli 

Innocenti, które w wyniku upośledzenia budowy szczęki nie mogło spożywać 

pokarmów, co w konsekwencji doprowadziło po czterech dniach do zgonu. Wśród 

licznych opisów schorzeń zanotowanych przez medyka znaleźć można również 

wzmiankę o zamieszkałej we Florencji jednak pochodzącej z okolic Mediolanu kobiecie 

o imieniu Alexandra. Była ona matką dwóch chłopców - bliźniąt syjamskich, których 

chętnie pokazywała publicznie przy okazji otrzymując pieniądze od zaciekawionych 

gapiów. Z dzieł Benivieni wywnioskować można, iż był on bardzo aktywnym 

medykiem, doskonałym obserwatorem oraz pionierem w wykrywaniu różnego rodzaju 

patologii medycznych. Przeprowadzona przez niego sekcja zwłok niejakiej mieszczanki 

Chiary, cierpiącej za życia na bóle serca i omdlenia wykazała zakrzep w lewej komorze 

serca. Florencki lekarz opisał również przypadek żony mieszczanina Jacopa Pazzi, 
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cierpiącej na malarię. Zastosowane u niej przetoczenie niewielkiej ilości krwi 

spowodowało rychły zgon we śnie117. 

Na terenie Florencji, wielokrotnie można było natknąć się na medyków 

pochodzenia żydowskiego. W 1476 r. Otto di guardia zatrudniło na okres jednego 

miesiąca lekarza o imieniu Bonaventura, który na terenie żeńskiego klasztoru leczył 

córkę Jacopa z rodziny Ghibertich. Z Pawii z kolei wezwano pod koniec XV wieku 

słynnego Lazzaro, mającego za zadanie pomóc cierpiącemu Lorenzo de’Medici118. 

Zdaniem Adama J. Davis’a zakładanie na terenie Europy Zachodniej już okresie 

XII i XIII wieku instytucji, w których pomoc mogli odnaleźć chorzy oraz ubodzy 

wynikało przede wszystkim z głębokiej religijności społeczeństwa. Miłosierdzie wobec 

potrzebujących uważano za chrześcijańską powinność ułatwiającą osiągnięcie 

zbawienia po śmierci. Szczególnie znaczenie miało ono dla bogatych mieszczan, którzy 

w celu odpokutowania grzechu chciwości przekazywali zgromadzone oszczędności na 

rzecz szpitali lub przytułków dla biednych. Nie bez znaczenia pozostawała inspiracja 

życiorysami świętych, którzy nieśli pomoc chorym i potrzebującym119.   

Szpitale we Florencji (podobnie jak i winnych średniowiecznych miastach) 

początkowo ulokowane były poza jej murami, niekiedy w pobliżu bram bądź wzdłuż 

ulic biegnących do centrum. Wzrost liczby ludności, zmiany urbanistyczne w XIII  

i XIV wieku, a także doświadczenia związane z epidemiami  spowodowały, iż 

konieczne stało się wnoszenie tego typu budowli w sercu Florencji120.  

Znaczący wkład w podejściu do opieki zdrowotnej miał biskup Antonino 

Pierozzi (uprzednio przeor klasztoru San Marco w latach 30. XV wieku), który 

zaproponował podział placówek według potrzeb pacjentów: Xendochio służyło 

biednym oraz pielgrzymom, Patrochium osobom starszym i samotnym, Orfanotrofio 

sierotom oraz Brefotrofio, w którym pomagano porzuconym niemowlętom. Podział ten 

dotyczył szpitali w rozumieniu przytułków dla osób potrzebujących pomocy 

niekoniecznie w sensie medycznym121. 

                                                           
117 F. Puccinotti, Storia della medicina, vol. II. Medicina del Medio Evo, Livorno 1855, s. 584-594; A.G. 

Carmichael, The Health, s. 34-35. 
118 F. Cognasso, L’Italia, vol. 2, s. 590. 
119 J.A. Davis, Hospitals, Charity, and the Culture of Compassion in the Twelfth and Thirteenth 

Centuries [w:] Approaches to Poverty in Medieval Europe. Complexities, Contradictions, 

Transformation, c. 1100-1500, (ed.) S. Farmer, Turnhout 2016, s. 23-24, 40-41. 
120 L. Sandri, Bambini e assistenza nel Rinascimento. L’esemplarità di Firenze ,,I Fochi della San 

Giovanni” 3/2007, s. 11. 
121 Tamże, s. 11-12; B. Seyda, Dzieje, Warszawa 1977, s. 170. 
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Instytucja szpitala była również przedmiotem rozważań Leona Battisty 

Albertiego. Podobnie jak Pierozzi postulował on tworzenie oddzielnych przytułków dla 

bezdomnych i chorych. W jego ocenie dobra opieka zdrowotna na terenie Toskanii 

miała źródło przede wszystkim w głębokiej religijności jej mieszkańców, którzy 

przywiązywali uwagę do niesienia pomocy potrzebującym. Alberti uważał za konieczny 

podział szpitalnych pokoi dla kobiet i mężczyzn. W pomieszczeniach nie mogło być ani 

za sucho, ani za wilgotno, a przebywający w nich chorzy powinni być rozmieszczeni  

w zależności od etapu leczenia122.  

Pierwszym miastem na terenie Italii, a także w Europie, w którym z inicjatywy 

władz założono szpital przeznaczony dla chorych zakaźnie była Wenecja gdzie na 

wyspie św. Marii z Nazaretu otwarto w 1423 r. placówkę nazwaną Lazzaretto. Do 

włoskich miast oferujących najlepszą opiekę chorym w początkach renesansu zaliczały 

się Florencja z Ospedale Nuovo oraz Siena, w której działał Ospedale della Santa Maria 

della Scala. Działalność obu tych placówek oraz ich architektura stała się modelowym 

przykładem dla założenia szpitali w Genui (1422), Bresci (ok. 1447), czy Pawii (po 

1449)123. 

Badania dotyczące szpitali na terenie Florencji w latach 1000 - 1550 

przeprowadzone przez Johna Hendersona wykazały, że w okresie Quattrocenta 

ufundowano 15 szpitali. Ponadto nadal działało wiele placówek założonych między XI 

a XIV wiekiem. W mieście istniały następujące szpitale: Spedale di San Paolo a Pinti 

(znany również jako Spedale di Pinti bądź Spedale di San Pier Maggiore) działający 

przy kościele San Pier Maggiore założony w 1065 r. przez Fiorenzo zwanym Barone 

Donati i przekazany benedyktynom z Vallomborsy, przeszedł następnie w 1438 r.  

w posiadanie mnichów z kościoła Santa Apollonia. Na początku istnienia oferował 

schronienie dla biedaków i podróżników. Około 1300 r. opiekę znajdowali w nim ludzie 

starzy i chorzy. Za kres działalności szpitala przyjęto rok 1751. Przed 1068 r. 

szpitalnicy z Jerozolimy ufundowali we Florencji Spedale di San Sepolcro al Ponte 

Vecchio. Uszkodzony w wyniku powodzi w 1333 r. prowadzony był również przez 

templariuszy. Zakończył działalność w 1542 r. W 1117 r. pojawiła się pierwsza 

wzmianka o szpitalu San Lorenzo znajdującym się pomiędzy świątynią o tej samej 

                                                           
122 Leon Battista Alberti, Della architettura della pittura e della statua, Bologna 1782, s. 109-110. 
123 H. Günther, Italian Hospitals of the Early Renaissance [w:] Public buildings in early modern Europe, 

Turnhout 2010, s. 385-386; B. Seyda, Dzieje, s. 172; D. Quirini-Popławska, Urbs populosissima, 

opulentissima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 1997, s. 96-

98. 
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nazwie, a drugim okręgiem murów miejskich. Chorzy i ubodzy korzystali z niego do 

roku 1495. Pierwszym miejskim leprosarium, a więc placówce leczącej trędowatych 

był Spedale di San Jacopo a San Eusebio założony w 1186 przez Vinciguerro z rodziny 

Donatich w pobliżu kościoła Santa Lucia d’Ognissanti in sul Prato. Zarządzaniem 

szpitalem zajął się cech arte di Calimala. Przy Piazza di Santa Maria Novella 

funkcjonował od 1208 r. Spedale di San Paolo dei Convalescenti administrowany przez 

franciszkanów. Początkowo pomoc znajdowali w nim pielgrzymi i ubodzy, jednak po 

1345 r. szpital świadczył usługi przede wszystkim chorym. Znaczną estymą cieszył się 

Spedale di San Gallo zlokalizowany w pobliżu bramy miasta o tej samej nazwie. 

Założony 1218 r. przez Guidalotto di Volto dell’Orco z przeznaczeniem dla ubogich 

mężczyzn, kobiet oraz pielgrzymów, zdobył sławę z chwilą gdy jego zarządzaniem  

w 1294 r. zajął się cech arte di Por Santa Maria. Rzemieślnicy zadecydowali  

o utworzeniu w jego murach sierocińca, który w roku 1463 połączyli z Ospedale degli 

Innocenti124. Na terenie Florencji działały ponadto 4 duże szpitale: San Paolo, San 

Matteo, San Bonifazio oraz Santa Maria della Scala. Władze miejskie powierzyły ich 

administrowanie grupie należącej do większych cechów : arte del Cambio, arte di 

Calimala, arte della Seta oraz arte dei Giudici e Notai. Jednak największą estymą 

cieszył się szpital Santa Maria Nuova podległy urzędnikom Signorii. Ufundowany  

w 1288 r. posiadał bardzo dobrze przystosowany budynek, w którym mieściła się także 

szkoła chirurgiczna założona w 1321 r. Zatrudnieni tam wykwalifikowani medycy 

mogli udzielić pomocy około 200 osobom dziennie.  Szpital wywarł niemałe wrażenie 

na jednym z moskiewskich duchownych, który przybył do miasta we wrześniu 1437 r. 

Odnotował on liczbę 1000 łóżek pokrytych lnianymi prześcieradłami. Przebywali tam 

nie tylko chorzy, ale także podróżnicy i pielgrzymi mogący liczyć na posiłek oraz 

odzienie. Pod koniec XV w. Florencja uzyskała kolejny szpital - San Sebastiano zwany 

także Morbati, który od XIII w. należał do Compagnia della Misericordia, bractwa 

niosącego pomoc ludziom umierającym i organizującym ich pochówki. Ponadto na 

skutek włączania nowych terytoriów do miasta, w jego obrębie znalazł się szpital San 

Rocco wybudowany za murami Florencji w Prato della Giustizia. W ośrodku tym 

leczono osoby chorujące na kiłę bądź dżumę, stąd też nieprzypadkowa była lokalizacja 

                                                           
124 J. Henderson, The Renaissance Hospital. Healing the Body and Healing the Soul, New Heaven and 

London 2006, s. 342-355. 
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budynku, dzięki której uniemożliwiano w pewnym stopniu przedostawanie się chorób 

na teren miasta125.  

Największy florencki szpital - Santa Maria Nuova ufundowany w 1286 r. przez 

Folco di Ricovero Portinari posiadał dobudowaną kaplicę pod wezwaniem San Egidio, 

która została poświęcona 9 września 1420 r. przez papieża Marcina V. Między 1424,  

a 1425 r. Bicci di Lorenzo uwiecznił to wydarzenie na fresku przedstawiającym 

uroczystą procesję składającą się z arcybiskupów, biskupów, reprezentantów Signorii 

oraz mieszczan oddających cześć Ojcu Świętemu na tle fasady szpitala. W centralnej 

części fresku ukazana została grupa pracowników placówki odziana w szare tuniki. 

Santa Maria Nuova zdobył niemałą popularność w Europie. O zapoznanie się  

z regułami jego funkcjonowania zabiegał król Anglii Henryk VII. Otrzymał on 

najważniejsze informacje spisane przez papieskiego notariusza na londyńskim dworze  

i jednocześnie współzałożyciela placówki Francesca Portinariego. Na ich podstawie, 

władca ufundował z początkiem XVI wieku w angielskiej stolicy Savoy Hospital126.  

Symbolem florenckiej troski o najmłodszych był Ospedale degli Innocenti. Pod 

koniec lipca 1410 r. znany kupiec z Prato Francesco di Marco Datini (fundator szpitala 

del Ceppo w swoim rodzinnym mieście) w testamencie podyktowanym na łożu śmierci 

przeznaczył swoje oszczędności na pomoc biednym w la Casa del Ceppo szpitalu 

mieszczącym się w pałacu Datinich w Prato. Polecił również przeznaczyć 1000 

florenów na ręce spedalingo (osobie nadzorującej szpital) Santa Maria Nuova aby 

wybrała nowe miejsce we Florencji, w którym pomoc znalazłyby porzucone dzieci. 

Datini miał świadomość, że przekazane przez niego 1000 florenów nie stanowi 

wystarczającej kwoty na budowę nowej placówki, dlatego w testamencie zawarł prośbę 

do mieszkańców aby wsparli tę inicjatywę ofiarowanymi przez siebie datkami. 

Dokumentacja współpracy władz miejskich Prato, administracji szpitala del Ceppo oraz 

spedalingo z Santa Maria Nuova nie zachowała się. Wiadomo jednak, że 1419 r. 

patronat nad nowo powstającą instytucją przejął jeden z cechów większych arte di Por 

Santa Maria. W dniu 13 czerwca 1419 r. w komuna Prato zadecydowała aby 

administracja del Ceppo w odpowiedzi na list arte di Por Santa Maria przekazała jej 

                                                           
125 L. Sandri, Bambini, s. 12-13; L. Artusi, Antica ospitalità fiorentina. Luoghi di accoglienza a cura 

sulle vie del Giubileo, Firenze 2000, s. 21-23; M.L. Rizzatti, I grandi, s. 40-41; M.S. Mazzi, In viaggio, s. 

209. 
126 G. Capponi, Storia, t. 1, La Spezia 1990, s. 159; J. Henderson, The Renaissance, s. 26-27; R. 

Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. L’egemonia guelfa e la vittoria del popolo, Firenze 

1957, s. 383. 
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spadek po Datinim. Dnia 26 lipca 1419 r. spedalingo szpitala Santa Maria Nuova 

wyraził na to zgodę. 3 sierpnia administracja del Ceppo spotkała się w siedzibie cechu 

by zawrzeć umowę. Cech arte di Por Santa Maria zakupił już ziemię na Piazza dei 

Servi za kwotę 1700 florenów pochodzącej po części od Francesco di Lencio di San 

Miniato fundatora Ospedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa i wyznaczył radę złożoną 

z budowniczych nowego szpitala. 

Dnia 6 sierpnia 1419 r. budowniczowie zawarli kontrakt z murarzem Ambrogio di 

Leonardo na wykonanie fundamentów i pewnych elementów murarskich. 17 sierpnia 

rozpoczęto prowadzenie księgi rachunkowej. W kwietniu 1421 r. Brunelleschi stał się 

członkiem rady nadzorczej budowę reprezentując złotników. W 1432 r. zewnętrzny 

portal, kościół i dom dla porzuconych dzieci zwanych trovatelli lub gittatelli oraz 

wewnętrzny dziedziniec były gotowe. Pochłonęły one sumę ponad 7600 florenów.  

W 1445 r. (26 lat od założenia) szpital rozpoczął działalność127. Oficjalne otwarcie 

Szpitala Niewiniątek odbyło się 5 lutego 1444 r. Do grudnia tego samego roku 

schronienie znalazło w nim 62 dzieci. Większość pochodziła ze związku 

florentyńczyków z niewolnicami. Niektóre podrzutki miały przy sobie woreczek soli, co 

oznaczało, że zostały ochrzczone. Zostawiano również dzieci, które nie posiadały 

wspomnianego rekwizytu. W przypadku zagrożenia życia dziecka opiekunowie  

z Ospedale degli Innocenti jak najszybciej je chrzcili. Pomimo, że byli osobami 

świeckimi we Florencji zezwolono im tego dokonywać. Pozostałe dzieci przyjmowały 

sakrament w baptysterium w ciągu dwóch dni od przyjęcia do placówki. 

Florentyńczycy wierzyli, że dusza nieochrzczonego trafia w otchłanie piekła dlatego 

przykładano wielką uwagę aby rytuał zawsze się odbył128.  

 Mieszkańcy Florencji zmagali się na co dzień z wieloma zagrożeniami 

wpływającymi na ich zdrowie. Władze miasta oraz dobroczyńcy dbali jednak  

o zapewnienie właściwej pomocy sanitarnej dla chorych, pielgrzymów oraz ubogich. 

Rozważania florenckich duchownych i humanistów dotyczące ochrony zdrowia 

świadczyły nie tylko o szerokich zainteresowaniach, ale również trosce o wspólne dobro 

obywateli. 

                                                           
127 R.A. Goldthwaite, La fondazione e il consenso della città [w:] Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un 

ospedale, un archivio, una città (a cura di L. Sandri), Firenze 1996, s. 7-8; L. Sandri, Bambini, s. 14. 
128 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 145; L. Sandri, L’assistenza nei primi due secoli di attività 

[w:] Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città (a cura di L. Sandri), Firenze 

1996, s. 60; P. Gavitt, Charity and children in Renaissance Florence. The Ospedale degli Innocenti, 

1410-1536, Michigan 1990, s. 187-188; H. Günther, Italian Hospitals, s. 386-387. 
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2.7 System więziennictwa 

 

 We Florencji podobnie jak i w innych włoskich miastach-państwach okresu 

średniowiecza władze przywiązywały wielką uwagę do utrzymania ładu społecznego. 

Ustanawianie i egzekwowanie zasad prawa stanowiło przestrogę dla mieszkańców 

przed popełnianiem przestępstw i tym samym eliminowało ewentualne napięcia. 

Ponadto stosowanie przemocy wobec rywali politycznych przez panujące rody było 

społecznie akceptowane. Norbert Elias opisując charakter ludzi żyjących XV wieku, 

zwrócił uwagę na ich skłonność do popadania w skrajne emocje: uczucia radości czy 

zazdrości często pod wpływem kłótni lub obrazy zamieniały się złość i agresję, co  

w konsekwencji prowadziło niekiedy do bijatyk i zabójstw129.  

 Życie w renesansowej Florencji regulowane było przez wschód i zachód słońca. 

Po zmroku zamykano bramy miasta, a trzykrotne uderzenia dzwonów (w tym 

największego w wieży Palazzo Vecchio) obwieszczały mieszkańcom nadejście nocy. 

Osoby, które nie zdążyły dostać się do Florencji przed zamknięciem bram, musiały 

pozostać w podmiejskich zajazdach. Po rozpoczęciu godziny policyjnej ulice 

przemierzała straż nocna w celu przeciwdziałania ewentualnym gwałtom oraz 

przestępstwom dokonywanym nocą130. Wydaje się, że lęk wśród florentyńczyków  

o ochronę mieszkania czy też prowadzonego sklepu był dość powszechny. Paolo da 

Certaldo w swoim poradniku z połowy XIV wieku dotyczącym dobrych nawyków 

doradzał czytelnikowi aby zasypiał jako ostatni z domowników, a przedtem gasił 

światła oraz ogień w kominku swojego mieszkania. Ponadto powinien sprawdzić czy 

zamknięte zostały drzwi i okna oraz czy wino nie wylewa się z beczek131.  

Na florencki aparat sądowniczy składały się trzy główne trybunały kierowane 

przez rektorów: podestę, kapitana ludu i chorążego sprawiedliwości. Podkreślić należy, 

iż osoby obejmujące te stanowiska na kadencje trwające 6 miesięcy były 

obcokrajowcami nieposiadającymi doktoratu z prawa, ani nie wykonującymi zawodu 

sędziego. Ich zadaniem było zbieranie informacji o przestępstwach, często poprzez 

                                                           
129 R. Saitschick, Ludzie, s. 29-30; H. Manikowska, Nadzór i represja: władza i społeczeństwo w 

późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993, s. 376-369; J. Burckhardt, Kultura, s. 265; N. Elias, 

Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, s. 279-280, 288-290. 
130 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 38-39; H. Manikowska, Nadzór, Warszawa 

1993, s. 197-198. 
131 P. Da Certaldo, Book of Good Practices [w:] V. Branca, Merchant Writers. Florentine Memoirs from 

the Middle Ages and Renaissance, Toronto 2015, s. 49. 
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wysyłanie policji w określone rejony miasta. W 1193 r. powołano urząd podesty 

funkcjonującego jako szef komuny oraz sędzia. Ok. 1250 r. ustanowiono stanowisko 

kapitana ludu, równocześnie sędziego, którego zadaniem była ochrona popolanów,  

a później osób zrzeszonych w cechach. W 1307 r. powołano egzekutora 

sprawiedliwości, który miał nadzorować przestrzeganie Ordinamenti di Giustizia. 

Dzięki jego relacjom inicjowano procesy wymierzone we florenckich notabli, którzy 

nadużywali swojej pozycji względem popolanów. Podczas rozpraw sądowych 

prowadzonych z rozkazu podesty lub kapitana ludu egzekutor czuwał nad ich 

przebiegiem, aby urzędnicy ci nie ulegali szlachcie chcącej wpływać na ich decyzje. 

Jednym z zadań tego urzędnika było decydowanie o dewastacjach domów zamożnych 

mieszczan oraz konfiskata należących do nich majątków. Prerogatywy zamieszczone  

w statutach z 1415 r. świadczyły o nadaniu rektorom całkowitej autonomii w  kwestiach 

jurysdykcji132. 

Choć nie zachowały się dokumenty, dzięki którym można konkretnie określić 

czas powstania cechu skupiającego sędziów i notariuszy (Giudici e Notai) to wiadomo, 

że już w początkach XIII wieku posiadał on już stabilną organizację. Sędzia (doktor 

prawa) zapisany do cechu otrzymywał tytuł messere lub dominus, natomiast notariusz 

określany był jako ser. Osoby wykonujące te profesje wywodziły się na ogół  

z zamożnych florenckich rodów i darzone były wielkim szacunkiem przez 

społeczeństwo. Immatrykulacja do cechu sędziów oraz notariuszy była poprzedzona 

wnikliwą analizą życiorysu kandydata: musiał pochodzić z zalegalizowanego prawnie 

związku rodziców i być obywatelem Florencji lub contada. Ponadto jego ojciec 

powinien od co najmniej 15 lat posiadać stałe miejsce zamieszkania. Minimalny wiek 

przewidziany dla mężczyzn wstępujących do cechu wynosił 20 lat. Wyjątek stanowili 

synowie sędziów oraz notariuszy, którzy mogli zostać immatrykulowani już jako 18-

latkowie. Tytuł doktora prawa zwalniał sędziego z obowiązku złożenia egzaminów  

w obecności konsulów oraz prokonsula cechu decydujących o jego przyjęciu. 

Konieczne było jednak wniesienie przez niego opłaty w złotych florenach. Notariuszy 

wstępujących do arte obowiązywały podobne wymogi jak sędziów (przywiązywano 

uwagę do kwestii pochodzenia społecznego) oraz wymagano uiszczenia przez nich 

opłaty przy zapisie. Dodatkowym elementem wchodzącym w procedurę immatrykulacji 

do cechu było złożenie egzaminów. Podczas pierwszego z nich, czterej notariusze 

                                                           
132 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 33, 35, 130-133. 
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wywodzący się z różnych dzielnic miasta sprawdzali wiedzę kandydata z zakresu 

gramatyki, pisania oraz sporządzania kontraktów. Kolejny egzamin był organizowany  

w murach kościoła Badia Fiorentina przy obecności Prokonsula, konsulów oraz 

członków cechu, którzy wyrazili wolę uczestniczenia w procedurze. Po upływie około 6 

miesięcy kandydat stawał przed komisją złożoną z 8 urzędników. Egzaminowali go ze 

znajomości łaciny, języka volgare, znajomości aktów prawnych oraz spisywania 

kontraktów. Głosowanie za przyjęciem kandydata do cechu odbywało się za pomocą 

liczenia czarnych i białych ziaren fasoli133.  

Do dyspozycji podesty pozostawali 4 sędziowie (2 specjalistów od prawa 

cywilnego, 2 od kryminalnego), 14 notariuszy (7 od spraw cywilnych, 7 od 

kryminalnych), 3 milites socii, 8 domicelli (paziów), 60 famuli lub berrovarii 

(uzbrojona policja), 14 equi (konnej policji). Kapitanowi ludu podlegali 3 sędziowie (od 

spraw cywilnych, kryminalnych  i od podatków i skarbu), 7 notariuszy, 2 milites,  

6 domicelli, 50 berrovarii, 9 equi oraz 1 equs dostarczający wraz z notariuszem 

przesyłki. Egzekutor miał 2 sędziów, 5 notariuszy, 1 miles, 4 domicelli, 40 / 30 

berrovarri, 7 equii134.  

Procesy sądowe składały się z kilku etapów: oskarżenia, przesłuchania 

świadków, przedstawienia dowodów ze strony oskarżyciela i wezwanego, a następnie 

sentencji sądu. Wyroki zapadały najczęściej do 40 dni po rozprawie. Pochodzenie 

oskarżeń trafiających do florenckich sądów było różnorodne. Najczęściej były one 

kierowane przez prywatnych oskarżycieli często krewnych, właścicieli firm, szlachty 

wobec sług. Musieli uiszczać opłaty sądowe (np. za orzeczenie wyroku) oraz podatki 

(gabelle). Składając przysięgę przez sądem, mieli świadomość, że w przypadku nie 

wygrania sprawy groziło im nałożenie mandatu. W przeciwnym wypadku odzyskiwali 

pieniądze od osoby pozywanej. Faktem jest, że rozstrzygnięcia spraw dotyczących 

mieszczan czy urzędników odbywały się szybciej, gdyż godziły w funkcjonowanie 

najważniejszych osób w mieście. Oskarżenia z urzędu (ex officio) zgłaszane były przez 

rektora lub sędziego i dotyczyły często przewinień na gorącym uczynku (in flagranti), 

do których wystarczyły raporty berrovarii (policjantów), oświadczenie notariusza, lub  

1 miles – rycerza.  Nie brakowało także oskarżeń składanych przez pracowników 

magistratur oraz osób trzecich, które nie były naocznymi świadkami przestępstw, lecz 

                                                           
133 L. Artusi, Le arti, 39-42. 
134 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 50, 62. 
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jedynie zasłyszały o tego typu wydarzeniach. Ta ostatnia forma donosu określana jako 

ad famam lub de fama publica (jej podstawą była wieść publiczna)  rozpowszechniona 

zwłaszcza w drugiej dekadzie XV wieku najczęściej stawała się istotnym dowodem 

inicjującym proces sądowy. Świadkowie przedkładający swoje zeznania na podstawie 

plotek nie posiadali zazwyczaj szczegółowej wiedzy o przestępstwie i nie musieli 

podawać również od kogo ją pozyskali. Informacje, którymi dysponowali 

wykorzystywano głównie w procesach o sodomię (wykroczenia, dla którego trudno 

było znaleźć dowody) 135.  

W XIV i XV wiekach część rozpraw trafiających na wokandę sądów 

spowodowana była przez tamburazioni - anonimowe oskarżenia spisane na kartkach, 

które wrzucano do drewnianych pudełek (tamburi) zlokalizowanych w pobliżu siedzib 

rektorów (zwykle egzekutora sprawiedliwości) bądź kościołów. Do przygotowywania 

tego typu donosów sięgali najchętniej popolani przeciwni szlachcie bądź urzędnikom 

popełniających wykroczenia w magistraturach. Oskarżenia te zyskiwały większą 

wiarygodność dla rektora gdy dodatkowo znał okoliczności przestępstwa oraz 

świadków. Zdarzało się, że osoba, która spisała skargę dołączała do niego ułamany 

fragment monety. Okazanie brakującego kawałka uprawniało ją do otrzymania 

wynagrodzenia za donos przy równoczesnym zachowaniu anonimowości. Kartki  

z zapisanymi skargami wyjmowano ze skrzynki co sobotę.  W 1415 r. w wyniku 

oficjalnego zakazu zawartego w statutach, tamburazioni przestały mieć znaczenie dla 

florenckiej jurysdykcji w sprawach przeciwko szlachcie i urzędnikom jednak od lat 40. 

XV wieku stanowiły istotny materiał dla dochodzeń prowadzonych przez Ufficiali di 

Notte i Onestà136.   

Innym sposobem mogącym zainicjować procesy było sporządzanie przez 

priorów, gonfaloniera czy 10 wojny tzw. bullectini - próśb adresowanych do sądów  

o wszczęcie dochodzeń zwłaszcza w sytuacjach wyjawienia tajemnic państwowych 

bądź uchylania się od niepłacenia podatków137.  

W celu wezwania oskarżonego do przybycia na rozprawę, sąd dwukrotnie  

w różnych odstępach czasu wysyłał do jego miejsca zamieszkania dwóch gońców 

                                                           
135 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 22-25; H. Manikowska, Nadzór, s. 11. 
136 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 25-26; H. Manikowska, Funkcje pisma w życiu publicznym 

późnowiecznej Florencji. Uwagi na marginesie badań nad alfabetyzacją ,,Odrodzenie i Reformacja w 

Polsce” XXXV, 1990, s. 29-30; M. Rocke, Forbidden Friendship. Homosexuality and Male Culture in 

Renaissance Florence, New York 1996, s. 49. 
137 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 25-26. 



148 

 

(nuntii) opłacanych przez oskarżyciela. W przypadku gdy pozwany nie zamieszkiwał 

terenu Republiki, sporządzano list do władcy innego państwa, w którym informowano  

o terminie stawienia się danej osoby we florenckim sądzie. Nieobecność oskarżonego 

na rozprawie wymuszała na notariuszach spisywanie kolejnego wezwania. W związku  

z tym, że wymiar sprawiedliwości poszukiwał niekiedy obcokrajowców lub 

wędrowców, oskarżenia były odczytywane po dwa razy w uczęszczanych przez 

florentyńczyków miejscach przede wszystkim na targach, placu św. Jana Chrzciciela 

lub Or San Michele. Oprócz tego na drzwiach pałacu podesty wywieszano dokument 

zwany cedula zawierający wezwanie oskarżonego na rozprawę bądź informujący  

o treści wyroku. Mimo, że analizowanie przypadków karnych i orzekanie wyroków 

było zadaniem sędziów, jako specjalistów w dziedzinie prawa, to kontrolę nad nimi  

i całym procesem obejmowali rektorzy138. 

Innymi magistraturami były urzędy bargellów oraz obrońcy contada. Ich 

zadaniem było ściganie osób wyjętych spod prawa. Należy wspomnieć, że własny sąd 

zwany Mercanzia lub Tribunale di Mercatanzia posiadali również od XIV wieku 

florenccy rzemieślnicy. W skład tego urzędu wchodzili doktor prawa (obcokrajowiec) 

oraz 6 doradców sei della Mercanzia (bądź Mercatanzia), z których 5 wybierano z 

większych cechów, a 1 z mniejszych. Zadaniem kupieckiego sądu było rozstrzyganie 

sporów między rzemieślnikami oraz problemów pojawiających się podczas 

handlowania zagranicą.  Z czasem Mercanzia stała się istotnym organem doradczym 

Signorii w kwestiach handlu zagranicznego139. 

Pod koniec XIV wieku ustanowiono urząd otto di custodia (lub otto di guardia) 

składający się z ośmiu obywateli czuwających nad porządkiem prawnym w Republice 

Florenckiej140.  

 Od połowy XIII wieku florencki system jurysdykcyjny uznawał przestępstwa 

jako te, które godziły w ład całej lokalnej społeczności, a nie jak uznawano wcześniej za 

wymierzone w ludzkie życie i zdrowie. W latach 80. przeciwdziałano przede wszystkim 

zabójstwom, aktom agresji, gwałtom, kradzieżom i włamaniom, sodomii, noszeniu 

broni, napaściom zarówno słownym jak i fizycznym, czy tez grom hazardowym141.  

                                                           
138 L. Ikins Stern, The Criminal, s. 26-27, 52-53. 
139 Tamże, s. 92-98; L. Artusi, Le arti, s. 20-21. 
140 H. Manikowska, Nadzór, s. 42-43, 371; L. Ikins Stern, The Criminal, s. 11, 21-23.  
141 H. Manikowska, Nadzór, s. 10-12; 
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W okresie 14. stulecia najpowszechniejszymi przestępstwami dokonywanymi na 

terenie Florencji były napaści ( stanowiły one ¼ wykroczeń) oraz kradzieże.  

W kolejnym wieku większość egzekucji przeprowadzano na osobach odpowiedzialnych 

za fałszerstwa, podpalenia, dewastacje, sodomie, gwałty, kradzieże, porwania, 

przekazywanie listów wrogom, czy zabójstwa142.  

Ludzie majętni, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty mogli uniknąć kar 

cielesnych czy też pobytu w więzieniu. Np. florencki statut z 1295 r. zawierał zapis  

o tym, że zabójca powinien być ukarany grzywną w wysokości 2000 libra i skazany na 

6 miesięcy więzienia. Opłaty grzywien nie mogły być uiszczane przede wszystkim 

głównie przez biednych mieszkańców, wobec tego florencki system prawny pozostawał 

dla nich wyjątkowo surowy. Najpowszechniejszą karą było powieszenie, następnie 

duszenie w błocie, topienie, dekapitacja, kamieniowanie, ćwiartowanie, palenie oraz 

łamanie kołem. Zapoznając się z różnorodnością  stosowanych we Florencji tortur, 

można zauważyć, że gros z nich odbywało się w miejscach publicznych na oczach 

mieszkańców. W ten sposób demonstrowano represyjny charakter władzy szlacheckich 

rodów, kierujących się żądzą zemsty wobec oponentów politycznych. Dniem 

wykonywania wyroków były zazwyczaj sobotnie poranki, co ogłaszano poprzez bicie 

dzwonu. Okrutne i drastyczne kary kończące się w większości przypadków śmiercią 

były ostrzeżeniem dla mieszkańców nieprzestrzegających prawa. Do wyjątkowo 

szokujących realizacji wyroków należało umieszczanie skazańców w klatkach 

wiszących na murach Bargello (dla tych celów montowano także specjalne klapy lub 

platformy), którzy umierali z głodu na oczach przechodniów. Szczególnie hańbiące dla 

sprawcy było zastosowanie następujących tortur: ciało położone na palecie ciągnięte 

przez konia, następnie powieszenie sprawcy i na końcu ćwiartowanie. Społeczeństwo 

florenckie było przyzwyczajone do pochówku zwłok stąd tego typu traktowanie 

przestępcy miało wyjątkowo wstrząsający charakter dla oglądającego tłumu.  

W zależności od popełnionego przestępstwa dokonywano nierzadko obcinania kończyn. 

W wielu przypadkach podczas tego procesu dochodziło do zakażenia winnego,  

a następnie do śmierci. Wstrząsającą praktyką było prowadzenie przez główne place  

i ulice miasta osób, na których dokonano tego typu kar. W pamiętniku, którego autorem 

był Luca Landucci można poznać historię 23-letniego mężczyzny, który 1 kwietnia 

                                                           
142 L.Ikins Stern, Crime and Punishment [w:] Medieval Italy. An Encyclopedia, vol. 2 (red.) C. Kleinhenz, 

New York 2004, s. 269-272. 
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1475 r. pod koniec rezurekcji w kościele Santa Maria del Fiore ukrył się niedaleko 

ołtarza by następnie ukraść srebrne wota. Złodziej został schwytany, umieszczony  

w więzieniu, a następnie powieszony143. 

Jedną z popularniejszych form karania oponentów politycznych były wygnania 

poza tereny Republiki Florencji. W Królestwie Neapolu oraz Republice Weneckiej 

często skazywano więźniów na deportacje do czego używano administrowanych przez 

władze wysp. Do wypędzeń dochodziło w okresie licznych konfliktów pomiędzy 

stronnictwami gwelfów i gibelinów. Między  1268, a 1269 rokiem z Florencji 

wypędzono wielu gibelinów, a następnie skonfiskowano ich majątki144. Podobnie po 

powrocie do miasta Cosima de Medici w 1434 wielu z tzw. fuorusciti zmarło na banicji, 

natomiast osoby, które powróciły nie otrzymały już nigdy szansy na objęcie stanowisk 

urzędniczych pełnionych podczas nieobecności Medyceusza. Za przykład mogą 

posłużyć prześladowania rodziny Albertich przez ród Albizzich czy Medicich. 

Otrzymali oni nakaz przebywania 200 mil od Florencji. Ich rezydencje zostały 

sprzedane, a loggie zrównane z ziemią. Małżeństwo z kobietą wywodzącą się z rodu 

Albertich było karane grzywną w wysokości 1000 florenów. Obowiązywał także zakaz 

prowadzenia z nimi jakichkolwiek interesów (za wyjątkiem wspomnianych wcześniej 

200 mil poza terenem miasta). Odebrawszy im prawa obywatelskie, ogłoszono także, że 

zabijając któregoś z członków rodu można otrzymać nagrodę 2000 florenów145.  

Należy zaznaczyć, że bardzo powszechną formą zdobywania zeznań bądź 

uzyskania informacji o zbrodniach były tortury. Do głównych metod obchodzenia się  

z winnym należało tzw. strappado czyli wiązanie po kilka razy sznurem rąk trzymanych 

za głową, co powodowało bardzo silny ból146. Florentyńczyk, który został oskarżony  

o popełnienie przestępstwa okrywał się hańbą (infamia) za co groziło mu pozbawienie 

pełnienia funkcji publicznych oraz zakaz składania zeznań w sądzie.  

W 1403 r. utworzono specjalny urząd Magistrato dell’Onestà zajmujący się 

pobieraniem opłat od prostytutek. Instytucja miała swoją siedzibę przy Piazza di Tre 

Re, a w jej skład wchodziło 8 obywateli (po 2 z każdej dzielnicy), którzy nie byli 

                                                           
143 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 14; L. Ikins Stern, The Criminal, s. 270-272. 
144 M.E. Wolfgang ,,Political Crimes and Punishments in Renaissance Florence ,,Journal and Criminal 

Law and Criminology” vol. 44, no. 5, 1954, s. 558.  
145 M.E. Wolfgang,,Political” , s. 560; J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991, 

s. 266-267; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte prima. Impulsi 

interni, influssi esterni e cultura politica, Firenze 1962, s. 603; 612-613. 
146 L.Ikins Stern, Crime and Punishment, s. 269-272. 
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wynagradzani za swoją pracę. Posiadali oni zaświadczenie podpisane przez kanclerza 

Republiki dające prawo do wykonywania zawodu. Ich zadaniem było oświetlanie  

w nocy ulic. Z powodu niebezpieczeństw związanych z pracą po zmroku mogli nosić 

przy sobie broń (choć nie wszyscy to robili). Florenckie prostytutki niekiedy za 

pośrednictwem sutenerów po uiszczeniu stosownego podatku otrzymywały licencję na 

wykonywanie swojego zawodu. Tym samym były zobowiązane do przestrzegania 

prawa zakazującego im bluźnierstw, przestępstw, kradzieży, a także epatowania 

brzydotą. W przypadku złamania tych reguł poddawane były poniżającym i srogim 

karom takim jak np. stanie nago na głównych placach miasta. Jeżeli popełnione przez 

nich wykroczenie przybrało rozmiar skandalu wówczas skrępowane były topione  

w Arno147. Do zadań Magistrato dell’Onestà należało również zwalczanie sodomii 

jednak w celu skuteczniejszego wyeliminowania tego zjawiska w 1432 r. powołano 

Ufficiali di notte, którego celem było stosowanie represji wobec homoseksualistów. Na 

podstawie najczęściej anonimowych donosów urząd ten dokonywał przesłuchań 

świadków bądź wymuszał często torturami zeznania od uczestnika aktu 

homoseksualnego. Podobnymi sprawami zajmował się dodatkowo Otto di guardia. 

Podczas 70 lat istnienia Ufficiali di notte rozpatrzonych został pomiędzy 15-16 tys. 

spraw dotyczących sodomii. Wyroki skazujące wydano w piętnastowiecznej Florencji 

na ok. 3 tys. osób148. 

W celu ochrony żeńskich klasztorów na terenie miasta powołano w 1421 r.  

urząd Ufficiali di notte e dei Monasteri. Składał się on z 9 mężczyzn w wieku ponad 50 

lat, których zadaniem było upominanie i karanie osób zagrażających bezpieczeństwu 

zakonnic149.  

Florencja nie popierała działań inkwizycji dlatego też na jej terenie rzadko 

dochodziło do procesów i kaźni heretyków. Zakazy ich przebywania na obszarze miasta 

były publikowane przez podestę, a aresztowania odbywały się po konsultacji  

z biskupem150.  

Florenckie więzienia były miejscami izolacji dla przestępców, na których nie 

wykonywano raczej kar. Ludzie przebywali tam głównie w oczekiwaniu na wyrok bądź  

w przypadku gdy nie byli w stanie opłacić grzywien. Pobyt w więzieniu finansowany 

                                                           
147 P. Bargellini, La vita notturna [w:] Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Firenze 1976, s. 84-85. 
148 A. Wyrobisz, ,,Wielki strach” w Wenecji i we Florencji i jego możliwe przyczyny ,,Przegląd 

Historyczny” 95/4, 2004, s. 457-458. 
149 G.A. Brucker, Renaissance, s. 192.  
150 H. Manikowska, Nadzór, s. 10-12 
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był przez rodzinę skazańca, a niekiedy przez zakonników. Wyposażenie cel leżało  

w gestii strażników lub nadzorców, którzy często stawali się ofiarami korupcyjnych 

propozycji lub wymuszeń ze strony więźniów domagających się chociażby lepszego 

jedzenia, możliwości widzenia się z gośćmi, czy przebywania w pomieszczeniu 

posiadającym okna. Słynne florenckie więzienie Le Stinche istniało od 1301 do 1835 r. 

Przebywający tam więźniowie oczekiwali na wyrok zazwyczaj mniej niż 30 dni.  

W 1428 r. Republika Florencka zezwoliła Compagnii di Santa Maria della Croce al 

Tempio na wynajęcie lekarza, kapelana oraz opiekunów, którzy mieli pomagać przy 

przetrzymywanych chorych więźniach. Członkowie kompanii byli wynagradzani za 

swoją działalność sumą 112 florenów rocznie. Ponadto otrzymywali także wsparcie  

z datków florentyńczyków. W 1428 r. na przeciwko budynku więzienia wzniesiono 

publiczną łaźnię służącą osobom odsiadującym wyroki151 .  

Jak przedstawiono florencki system karny należał do wyjątkowo dobrze 

zorganizowanych. W celu lepszego wykrywania przestępstw podpierano się donosami,  

a obecność policji na ulicach miasta służyła eliminacji wykroczeń.  Karalność 

przestępstw była niezwykle surowa. Demonstracyjne wymierzanie wyroków 

przypominało mieszkańcom, że prawo powinno być bezwzględnie przestrzegane. 

                                                           
151 R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte prima. Impulsi interni, 

influssi esterni e cultura politica, Firenze 1962, s. 615-616. 
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Rozdział III 

 

Sposoby spędzania wolnego czasu 

 

3.1 Gry 

 

Jedną z ulubionych rozrywek florentyńczyków w okresie późnego 

średniowiecza jak i wcześniej były gry w kości, szachy i karty. Jak zauważył Jacob 

Burckhardt zamiłowanie Włochów do gier hazardowych wynikało głównie  

z możliwości szybkiego wzbogacenia się. Perspektywa posiadania dużych sum 

pieniędzy była dla wielu florentyńczyków na tyle kusząca, że bez lęku oddawali się 

ryzyku utraty własnych oszczędności. Popularność hazardu we Włoszech związana była 

także z rozwiniętą kulturą kupiecką. Grający handlarze wykorzystywali umiejętność 

logicznego myślenia i szybkiej kalkulacji towarzyszących im podczas codziennego 

wykonywaniu zawodu. Powód, dla którego niektórzy byli skłonni uczestniczyć  

w nieprzewidywalnych co do wyniku gier jest związany w pewnym stopniu ze strukturą 

społeczną miasta w początkach XV wieku. Florencję zamieszkiwało wówczas bardzo 

dużo młodzież szukającej rozrywek, ale jednocześnie niedoświadczonej życiowo, 

nieobarczonej odpowiedzialnością za rodzinę i skłonnej do podejmowania 

nierozważnych decyzji skutkujących przegraną pieniędzy podczas grania. Drugą grupę, 

która łatwo ulegała fascynacji hazardem stanowili zamiejscowi robotnicy zatrudniający 

się na kilka dni bądź tygodni we florenckich warsztatach produkcyjnych. Ich 

wynagrodzenia były na ogół niskie i w żadnym stopniu nie przyczyniały się do 

stworzenia stabilnej sytuacji finansowej dla przyszłej rodziny. Odrębną kwestię stanowi 

stosunek włoskiej legislacji do uczestnictwa obywateli w hazardzie. Statuty włoskie 

obowiązujące w XIII i XIV wieku (a w wielu miastach Italii również do wieków XV  

i XV) wzorowane były na starorzymskim prawie, które dla utrzymania porządku 

publicznego zabraniało uczestnictwa w grach hazardowych. Istniały jednak w czasach 

antycznych dni świąteczne kiedy zakaz ten nie obowiązywał. Były to np. Saturnalia  

w dniach 17-23 grudnia (uroczystość ku czci Saturna związana z ucztami, zabawami  

i obdarowywaniem się podarkami), czy noc z 30 kwietnia na 1 maja. Powszechne było 
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uczestnictwo w grach hazardowych podczas targów, na które przyjeżdżało wiele 

obcokrajowców. Spisany w XII wieku dekret Fryderyka II Hohenstaufa zawierał zapis  

o tym, że osoby grające w kości dla pieniędzy narażają się na okrycie niesławą 

(infamia). Inny fragment wspomnianego dokumentu mówił także, że tzw.  baratteri – 

właściciele domów,  w których oddawano się hazardowi objęci byli zakazem pełnienia 

funkcji publicznych jak również nie mogli stawać się świadkami w procesach 

sądowych. Jednak we włoskich komunach zakaz uczestnictwa w grach w celu 

wzbogacenia się nie był właściwie przestrzegany1.   

Wyjątek stanowiło ustawodawstwo cechów. Status arte del Cambio z 1338 r. 

zawierał zapis: audeat ad suam vel alicuius alterius arteficis dictae artis tabulam 

bancum vel apothecam per decem brachia ludere ,,ad zardum vel ad aliquem alium 

ludum taxillorum, sub pena libr. decem”. Zakazywał on brania udziału w grach, którym 

szczególnie objęci byli uczniowie oraz najemni pracownicy pod karą były grzywny 

bądź wydaleniem z pracy. Uczestnictwo w tego typu rozgrywkach było atrakcyjną 

formą spędzania czasu dla mieszkańców wywodzących się z różnych warstw 

społecznych – od zamożnych mieszczan po ubogich i słabo wykształconych 

florentyńczyków reprezentujących popolo. Fascynacja hazardem nie omijała również 

duchownych - oni także ulegali słabościom wobec kultu pieniądza. Faktem jest, że 

współudział w grach zaburzał panujący w okresie średniowiecza porządek czasu 

podzielony na pracę i świętowanie (rozrywkom oddawano się zarówno  

w ciągu dnia jak i nocy). W okresie XV wieku co jakiś czas na skutek nawoływań 

charyzmatycznych kaznodziejów do odpokutowania za grzechy i przyjęcia ascetycznej 

postawy życiowej płonęły w Italii stosy próżności. Wśród nich znajdowały się m.in. 

lustra, kosmetyki, instrumenty muzyczne, teatralne maski, obrazy nawiązujące do kultur 

pogańskich, a także przedmioty wykorzystywane podczas gier hazardowych. W 1425 r. 

rozpalenie tego typu stosu zarządził Bernardino ze Sieny. Duchowny w swoich 

kazaniach przestrzegał przed uczestnictwem w grach, chodzeniem do tawern, 

zakazywał kradzieży, kłamstw i bluźnierstw. 

                                                           
1 J. Burckhardt, Kultura, s. 264; F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 683; P. Antonetti, La vie, s. 146-147; E. 

Cohen, T.V. Cohen, Daily, s. 291-292; H.  Manikowska, ,,Gra i pieniądze” w późnośredniowiecznej 

Florencji [w:] Nummus et historia: pieniądz Europy średniowiecznej (red.) S.K. Kuczyński, S. 

Suchodolski, Warszawa 1985, s. 190; L. Zdekauer, Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente 

in Firenze ,,Archivio Storico Italiano”, vol. 18 (1886),  s. 28-29, 44; D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, 

Tuscans, s. 114-115. 
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Ułożenie podobnego stosu zarządził Girolamo Savonarola. Do tego celu, mnich 

organizował bojówki chłopców, którzy byli strażnikami moralnego porządku – 

rekwirowali oni od mieszkańców obrazy, książki, karty czy też plansze do gier. 

Przedmioty te zostały pod koniec XV wieku spalone na Piazza della Signoria. 

Ferraryjski mnich głosząc wśród mieszkańców Florencji konieczność obrania drogi 

pokuty i ascezy wymagał od nich noszenia skromnych strojów, zamknięcia tawern  

i zakazu hazardu. Miejsca gdzie grano w kości lub karty przyciągały ludzi związanych 

ze światem przestępczym oraz żebraków, a rozgrywane partie wzbudzały 

niekontrolowane emocje szczególnie jeśli zawodnik tracił swoje oszczędności.  

W konsekwencji bardzo często dochodziło do zaburzeń porządku publicznego.  Gry, 

których wynik związany był jedynie ze szczęśliwym zbiegiem okoliczności (kości) były 

zakazane we Florencji przez ustawę prawną z 1415 r. Tractatus contra ludentes ad 

ludum Zardi et alios ludos prohibitos. Przepisy nie zabraniały natomiast tych 

wymuszających na graczu umiejętności logicznego myślenia  (np. szachy lub warcaby). 

W 1476 r. wprowadzono we Florencji restrykcyjny zakaz grania w prywatnych domach, 

a także zabroniono tego czynić osobom poniżej 24 roku życia. Był to niejako przejaw 

troski o funkcjonowanie zasad moralnych w społeczeństwie2.  

Do miejsc, w których oddawano się rozrywkom należały miejskie place, ulice  

i loggie. Nie brakowało również specjalnie przeznaczonych do tego lokali. Istniało 

wiele nielegalnie prowadzonych domów hazardowych. Np. Guadagno Landi dei Bicchi 

z Gubbio w 1371 r. zajmował się ich wykrywaniem na terenie miasta. Bardzo często 

takimi placówkami stawały się sklepy sprzedawców wina (vinattieri), dlatego w statucie 

z 1399 r. władze cechu, do którego należeli ustaliły grzywnę w wysokości 100 soldów 

za przechowywanie przez nich stołów i przyborów do gier. Wykrycie nielegalnego 

domu gier przez miejską policję było równoznaczne z jego dewastacją (usunięcie okien 

i dachu). W I poł. XIV w. przyjął się we Florencji zwyczaj składania przysiąg podeście 

przez właścicieli karczm. Obiecywali oni, że w ich lokalach będzie przestrzegany zakaz 

przesiadywania hazardzistów oraz przetrzymywania przyborów do gier. Co miesiąc 

podesta udawał się do tawern na patrole służące wykrywaniu nielegalnych procederów 

hazardowych. Innym jego obowiązkiem było sprawdzanie, czy obywatele nie noszą 

broni. Wspomnieć należy, że właściciele niektórych tawern mający informacje  

                                                           
2 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 680, 685; H. Manikowska, ,,Gra, s. 187-189; H.Manikowska, Nadzór, s. 

240; M. Rocke, Forbidden, s. 204. 

L. Zdekauer, Il giuoco, s. 72; E. Cohen, T.V. Cohen, Daily, s. 196. 



156 

 

o nielegalnych praktykach w znanych im karczmach pełnili niekiedy funkcje tajnych 

współpracowników urzędów miejskich wykrywających oszustów. Słynnym miejscem 

spotkań hazardzistów, których miejskie władze bezskutecznie próbowały usuwać, był 

targ Mercato Vecchio. Jak podawał Antonio Pucci, XIV-wieczny poeta wiele 

rozgrywek kończyło się zabójstwami rozwścieczonych, przegranych zawodników. 

Zakazem grania w gry objęte były również takie miejsca jak okolice Palazzo Vecchio 

na Piazza della Signoria – wzmiankują o tym Provvisioni (zbiór praw) z 1389 r. 

Przyłapani tam mieszkańcy musieli zapłacić grzywnę w wysokości 25 lirów. Jeśli się z 

tego nie wywiązali to skazywano ich na dwa miesiące więzienia. Pod szczególnym 

nadzorem były kościoły, klasztory  i przylegające do nich place. Przed 

przesiadywaniem hazardzistów chroniono zwłaszcza baptysterium św. Jana Chrzciciela. 

Zakonnicy, którzy przyłapali grających, mogli bez przeszkód przejmować całą sumę  

o jaką grano. Całkowite wyeliminowanie hazardu z przestrzeni Florencji nie było 

możliwe przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, funkcjonariusze porządku 

publicznego nie przeprowadzali wystarczającej ilości kontroli  

w miejscach przebywania graczy. Po drugie, grzywny za hazard nie były wysokie. 

Uczestnictwo w nim było traktowane jako wykroczenie przeciwko obyczajowości 

(podobnie jak wędrówki nocą po mieście), dlatego nie kwalifikowało się do 

postępowania sądowego. Niektórzy zamiast uiścić grzywnę, woleli spędzić miesiąc  

w więzieniu oraz poddać się publicznej chłoście – wszystko to w celu usunięcia ich 

nazwisk z dokumentów  sporządzanych przez organy fiskalne3.  

Innym wykroczeniem związanym z uprawianiem hazardu było bluźnierstwo – 

blasphemia. Obrażanie Boga, Maryi czy świętych skutkowało niegdyś karą obcięcia 

języka lub chłostą. Jednak w piętnastym stuleciu okrutne prawodawstwo zastąpiono 

grzywną w wysokości 10 lirów4 

Z końcem XIV wieku florencki kupiec, prior i również od 1396 r. ambasador 

florencki w Paryżu Buonaccorso Pitti podczas podróży po europejskich dworach  

                                                           
3 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 684; H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w 

późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993, s. 233-248; Tejże, ,,Gra o pieniądze” w 

późnośredniowiecznej Florencji [w:] Nummus et historia: pieniądz Europy średniowiecznej (red.) S.K. 

Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 1985, s. 189-191; L. Zdekauer,  Il giuoco in Italia nei secoli XIII e 

XIV e specialmente in Firenze ,,Archivio Storico Italiano”, vol. 18 (1886), s. 42, 72-73; P. Antonetti, La 

vie, s. 146-147; A. Zorzi, The judical system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries [w:] T. 

Dean, Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge 1994, s. 53-54. 
4 H. Manikowska, Nadzór, s. 239; E. Cohen, T.V. Cohen, Daily, s. 291; A. Zorzi, The judical system, s. 

54. 
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i tawernach zasłynął z zamiłowania do hazardu w wyniku czego wielokrotnie 

wygrywał, ale też bankrutował. Przebywając na Węgrzech grywał w lokalnych 

tawernach, w których przesiadywali m.in. Żydzi, Niemcy oraz Włosi. Zaczął grać  

w kości początkowo mając tylko 55 soldów, lecz po dwóch tygodniach uczestnictwa  

w rozgrywkach przeciwko królewskiemu bankierowi z Budy - Bartolomeo di Ghuido 

Baldiemu udało mu się zdobyć 2000 florenów. Jego partnerami  w grach zostawali 

m.in. książęta Bawarii, Sabaudii i Brabancji. Wspomnienia Pitti są dowodem na 

uzależniający wymiar hazardu - pochłaniający czas i przede wszystkim pieniądze. 

Podczas pobytu w Paryżu u bankiera Bernardo di Cino został oddelegowany do 

Brukseli gdzie przebywał książę Brabancji. Chociaż Pitti w pewnym momencie 

swojego życia (1396 r.) przyrzekł, że nigdy nie powróci do hazardu to w postanowieniu 

udało mu się wytrwać osiem lat. Będąc w Paryżu wygrał w 1406 r. z księciem Orleanu 

2000 złotych skudów. Sam władca został zabity rok później w nocy 23 listopada przez 

wysłanników księcia Burgonii. Pitti wymieniał w swoim diariuszu z podróży także 

innych sławnych hazardzistów: Mattea de lo Scelto Tinghiego oraz Bernarda di Cino 

de’ Nobiliego5. 

Popularną wśród florentyńczyków była gra o nazwie Zara polegająca na 

wytypowaniu liczby będącą sumą trzech kostek przed ich wyrzuceniem. Z powodu 

niskiego prawdopodobieństwa otrzymania 3 oraz 18 oczek uznawane były one za puste 

i określane jako azari (niechciane kombinacje). W Boskiej Komedii Dantego odnaleźć 

można fragment dotyczący opisu gry w Zara i panującej wówczas atmosfery: pokonany 

przez przeciwnika gracz chciał po raz ostatni rzucić kośćmi, lecz zwycięzca wygrawszy 

pieniądze został otoczony przez tłum gapiów i poprowadzony uroczyście przez ulice 

miasta. Chcąc odpędzić od siebie nachalnych ludzi oddawał co po niektórym niewielkie 

ilości monet. Podobną wersją tej zabawy było Suzo polegające na wyrzuceniu kości  

w celu uzyskania liczb najbliższych cyfrze 186. Gioco delle tavole było kolejną modną 

                                                           
5 J. Burckhardt, Kultura, s. 265; Cronica di Buonaccorso Pitti con annotazioni, (a cura di) A. Bacchi della 

Lega, Bologna 1905, s. 40-41, 73, 152-153; H. Manikowska, ,,Gra o pieniądze”, s. 187; L. Zdekauer,  Il 

giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze ,,Archivio Storico Italiano”, vol. 18 

(1886), s. 72-73; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t.1, La Spezia 1990, s. 533; M.S. Mazzi, 

In viaggio nel Medioevo, Bologna 2016, s. 16. 
6 D. Alighieri, Boska Komedia, Kraków 2016, tłum. E. Porębowicz, s. 144-145; F. Cognasso, L’Italia, 

vol.1, s. 680; L. Zdekauer, Il giuoco, s. 24-26.  
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we Florencji grą. Zawodnicy siedzieli wokół warcabnicy (tavoliere), każdy z nich po 

rzucie kostką przesuwał swoje pionki (w sumie było ich 30)7. 

Vespasiano da Bisticci opisując życiorys biskupa Florencji Antonina 

Pierozziego wspomniał o sytuacji gdy duchowny wracając z kościoła Santo Stefano 

zauważył w loggi Buondelmonte pochłoniętych rozrywką graczy. Oburzony tym 

widokiem przewrócił stoły, przy których siedzieli florentyńczycy. W dalszej relacji 

Vespasiano wspomniał, że zawstydzeni z powodu nakrycia ich na uprawianiu hazardu 

upadli skruszeni na kolana przed biskupem8. 

Dokument z 1376 r. regulujący działalność mennicy florenckiej (zecca) 

wspominał  o novello gioco dei naibi. Określenie to oznaczało grę w karty, która 

przybyła do Europy z krajów arabskich. W 1377 r. w Sienie wydano zakaz uczestnictwa 

w ludus ad naibos. Pod koniec XIV wieku w Italii zdobyła popularność gra w karty 

tarota (tarocco). Głównym ośrodkiem produkcji pięknie zdobionych kart była Wenecja, 

choć właściwie w większości najludniejszych miast Italii można było natrafić na 

wytwórców przedmiotów do gier. Przykładowo dla Filippa Marii Viscontiego karty 

projektował bardzo zdolny miniaturzysta Marziano da Tortona. Na terenach Lombardii 

powszechne było stosowanie 78 kart, z których 22 przedstawiały następujące figury: 

głupiec, mag, papieżyca, cesarzowa, cesarz, poganin, człowiek niewinny, wóz, alegoria 

sprawiedliwości, diabeł, dom boży, gwiazdy, księżyc, słońce, sąd oraz świat. 

Florentyńczycy posiadali własną wersję owych kart nazywanych Minchiate, które 

zdobione były wymienionymi wcześniej postaciami, lecz brakowało w nich domu 

bożego. Ponadto znajdowało się jeszcze 20 innych figur: 3 cnoty teologiczne, alegoria 

roztropności, 4 cnoty kardynalne, 4 żywioły oraz 12 znaków zodiaku. W skład 

Minchiate wchodziło w sumie 40 kart9.  

 Modne we Florencji były loterie oraz udziały w zakładach. Mieszkańcy 

licytowali się w takich sprawach jak płeć dziecka, najszybszy koń biegający podczas 

palio czy też w kwestiach zgoła poważniejszych. Na przykład w 1395 r. zakładali się 

kiedy umrze papież. W związku z niestabilną sytuacją polityczną z końcem XV wieku 

powszechne były spekulacje co do wkroczenia Karola VIII na terytorium Italii10.  

                                                           
7 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 681-682.  
8 Vespasiano da Bisticci, The Vespasiano memoirs: lives of illustrious men od the XVth century. New 

York, s. 159; F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 684. 
9 F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 685-687. 
10 Tamże, s. 695-697; E. Cohen, T.V. Cohen, Daily, s. 291-292. 



159 

 

 Włoscy noweliści z okresu XIV czy XV wieku niejednokrotnie nawiązywali do 

tematyki gier. Giovanni Boccaccio na kartach Dekameronu opisał historię Cecca 

Angiulieri poety ze Sieny, który wraz ze swoim służącym pochodzącym ze słynnego 

rodu Piccolominich Cecco Fortarrigo wyruszył w podróż do Ankony gdzie miał spotkać 

się ze znajomym kardynałem. W swojej noweli Boccaccio poruszył problem 

uzależnienia od hazardu i jego tragicznych konsekwencji. Fortarrigo okazał się bowiem 

nałogowym graczem, który nie budząc towarzysza udał się pod osłoną nocy do lokalnej 

karczmy w Buonconvento. Przesiadujący w niej szulerzy z łatwością ograli Fortarrigo. 

Przegrana nie ograniczała się jedynie do wszystkich pieniędzy jakie posiadał, ale także 

do stroju w jaki był przyodziany. Domagając się rewanżu, zdecydował się 

przywłaszczyć oszczędności Angiulieri, które również tej samej nocy stracił. Choć 

Fortarrigo obarczył swojego kompana za finansowe niepowodzenia, sam w 1293 r. 

został skazany za zabójstwo11.  

Uczestnictwo w popularnych we Florencji grach takich jak karty, szachy czy 

inne gry planszowe było powszechnym sposobem spędzania wolnego czasu. Bardzo 

często okazywało się ono jednak zgubnym nałogiem prowadzącym do utraty pieniędzy 

czy wdawania się w konflikty z przeciwnikami co skutkowało zaburzeniami porządku 

miejskiego. 

3.2 Sporty i turnieje  

 

Dbałość o tężyznę fizyczną była w Italii w okresie renesansu jednym  

z elementów kształcenia pełnowartościowego obywatela. Obok poznawania starożytnej 

literatury, retoryki, muzyki czy nauk przyrodniczych ówcześni pedagodzy radzili 

uprawianie gimnastyki oraz ćwiczeń przeznaczonych dla żołnierzy. Pier Paolo Vergerio 

il Vecchio żyjący w latach 1370-1444 postulował w swych poglądach dotyczących 

wychowania częste ćwiczenia fizyczne sprzyjające rozwojowi idealnego człowieka.  

Z kolei Vittorino da Feltre w założonej przez siebie szkole La Casa Giocosa w Mantui 

podkreślał rolę gimnastyki na świeżym powietrzu12. 

                                                           
11 G. Boccaccio, Dekameron, t.2, (tłum. E. Boyé), Warszawa 1975, s. 252-256; H. Manikowska, Nadzór i 

represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993, s. 233; L. 

Zdekauer,  Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze ,,Archivio Storico Italiano”, 

vol. 18 (1886), s. 67. 
12 W.H. Woodward, Vittorino, s. 192-194; F. Cognasso, L’Italia, vol.1, s. 299-303.  



160 

 

Florentyńczycy byli wielkimi miłośnikami piłki nożnej (calcio), która w epoce 

renesansu była niezwykle popularną grą na terenie Włoch. Jej początki sięgają czasów 

starożytnej Grecji. Praktykowano wówczas grę o nazwie Sferomachia polegającą na 

przechwyceniu piłki przez jedną z dwóch drużyn o jednakowej liczbie zawodników. 

Mecze wymagały od uczestników zręczności, szybkości i sprytu, stąd przyciągały liczne 

grupy widzów spragnionych emocjonujących widowisk. Starożytni Rzymianie 

organizowali z kolei gry w piłkę nożną znaną jako Arpasto. Było ono jednym z ćwiczeń 

przygotowujących do służby wojskowej, którego rozgrywki odbywały się na terenach 

posypanych piaskiem.  W związku ze stacjonowaniem rzymskich legionów na ziemiach 

starożytnego miasta Florentia, nie ma wątpliwości co do tego, że calcio praktykowane 

w późniejszych wiekach wywodziło się od Arpasto13. 

Rozgrywki calcio we Florencji w wiekach średnich organizowano z okazji 

zwycięstwa w bitwach, karnawału, uroczystości św. Jana Chrzciciela, ślubów czy wizyt 

zagranicznych władców. Mecze odbywały na placach przed kościołami Santa Croce, 

Santa Maria Novella oraz Santo Spirito. W celu ułatwienia zawodnikom poruszania się 

po tych miejscach, podobnie jak w starożytności, posypywano je piachem. Grano także 

poza granicami miasta – pomiędzy bramą Prato i Borgo Ognissanti. Znajdowały się  

tam rozległe, niezabudowane tereny służące również do ćwiczeń sprawnościowych dla 

florenckiej milicji. Kilka dni przed zaplanowanymi rozgrywkami w najbardziej 

uczęszczanych częściach miasta, głównie w okolicach Mercato Nuovo, wywieszano 

kartki z nazwiskami zawodników rywalizujących drużyn. Uczestniczyli w nim przede 

wszystkim młodzieńcy pochodzący z najbardziej poważanych florenckich rodzin. Dzień 

meczu rozpoczynał się uroczystą procesją z udziałem zawodników niosących sztandary 

swego gonfalonu. W pochodzie brali udział muzycy grający na trąbach i tamburynach 

oraz herold dodający otuchy przed rozpoczęciem gry. Uczestnicy przemarszu brali 

następnie udział we mszy, którą odprawiano najczęściej w kościele Santissima 

Annunziata prosząc o błogosławieństwo14  

Jak wspomniano w meczu brały udział 2 z czterech drużyn reprezentujących 

dzielnice miasta. Składały się z 27 zawodników. Ich zadaniem było przechwycenie piłki 

                                                           
13 J. Burckhardt, Kultura, s. 237; N. Carew-Reid, Les fêtes florentines au temps de Lorenzo il Magnifico, 

Firenze 1995, s. 78; L. Artusi, S. Gabbrielli, L’antico gioco del calcio in Firenze, Firenze 1971, s. 27. 
14 N. Carew-Reid, Les fêtes s. 78-79 L. Artusi, S. Gabbrielli, L’antico, 1971, s. 28-29; R. Gatteschi, 

Toscana in festa. Guida alle rievocazioni storiche e manifestazioni folkloristiche in città e paesi, Firenze 

1971, s. 36. 
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i zdobycie jak największej liczby bramek. Gracze musieli odznaczać się szybkością,  

a także siłą15.  

Informacje o przebiegu meczy piłki nożnej dostarczają florenckie diariusze, 

kroniki oraz poezja. Luca Landucci zanotował w swych wspomnieniach, że 10 stycznia 

1490 r. na zamarzniętej rzece Arno odbył się mecz calcio pomiędzy mostami Ponte 

Vecchio oraz Ponte Santa Trinita16. Jeden z meczy zainspirował w XV wieku 

Giovanniego Frescobaldi do napisania wiersza zatytułowanego La palla al calcio. 

Reguły i techniki gry w calcio zostały zawarte w Trattato del giuoco della palla 

autorstwa  Antonio Scaino da Salò w 1555 r17. 

Tradycją związaną ze świętami religijnymi bądź państwowymi 

rozpowszechnioną w miastach północnych i środkowych Włoch było organizowanie 

konnego wyścigu - palio. Jego zwycięzca otrzymywał aksamitne lub jedwabne 

chorągwie zwane palii18. Najstarszy udokumentowany wyścig konny na terenie 

Toskanii odbył się w 1239 r. w Sienie. Na rok 1288 datowany jest pierwsze palio we 

Florencji z okazji dnia św. Jana Chrzciciela, którego opis zawarł w swej kronice 

Giovanni Villani19. Jego trasa prowadziła ze wschodniej na zachodnią część miasta 

poprzez via del Corso aż do Piazza San Pier Maggiore. Uczestniczyło w nim 

początkowo 12 jeźdźców dosiadających konie rasy arabskiej20. Wyścigi konne 

urządzano najczęściej na pamiątkę wygranych przez florentyńczyków bitew. Dnia 11 

czerwca organizowano palio ku czci św. Barnaby równocześnie by upamiętnić bitwę 

pod Campaldino z 1289 r. Zawody w dniu 28 lipca przypominały o bitwie pod San 

Vittorio z 1364 r., w której pokonano pizańczyków. Na 25 lipca przypadała uroczystość 

ku czci św. Anny (równocześnie świętowano rocznicę obalenia rządów księcia Aten)21. 

W dniu wyścigu sztandar stanowiący nagrodę dla najlepszego jeźdźca był wystawiony 

                                                           
15 L. Artusi, E. Roncaglia, Toscana di festa in festa. Un pittoresco itinerario fra giostre, disfide, giochi e 

palli, Firenze 2006, s. 51-52; P. Gori, Le feste, s. 258. 
16 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 60; L. Artusi, S. Gabbrielli, L’antico, s. 28; M.L. Rizatti, I grandi, Milano 1970, s. 91. 
17 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 79; R. Gatteschi, Toscana, s. 36; L. Artusi, S. Gabbrielli, L’antico, s. 27. 
18 E. Tobey, The Palio Banner and the Visual Culture of Horse Racing in Renaissance Italy,,The 

International Journal of the History of Sport” vol. 28, 2011, s. 1269; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 72. 
19 G. Villani, Nuova, s. 499-501; E. Tobey, The Palio, s. 1270; L. Artusi, E. Roncaglia, Toscana di festa 

in festa. Un pittoresco itinerario fra giostre, disfide, giochi e palli, Firenze 2006, s. 206. 
20 E. Tobey, The Palio, s. 1270-1271: N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 72. 
21 P. Ventrone, La festa di San Giovanni: costruzione di un’identità civica fra rituale e spettacolo (secoli 

XIV-XVI),,Annali di Storia di Firenze”, vol. 2, 2011, s. 55. 
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wraz z innymi chorągwiami w kościele pod wezwaniem świętego, któremu dedykowana 

była uroczystość22.  

Wraz z rosnącym dobrobytem i rozwojem zainteresowań odległymi 

geograficznie krajami budziła się wśród florenckich mieszczan fascynacja egzotyczną 

fauną. Dzikie zwierzęta bywały podarunkami od zagranicznych władców. Sprowadzano 

je również do wiejskich posiadłości lokalnych notabli. W XIII wieku na Piazza San 

Giovanni utworzono nawet niewielki ogród zoologiczny przeniesiony później koło 

siedziby mennicy (Zecca). Ostatecznie został on ulokowany w okolicach Palazzo della 

Signoria przy ulicy nazwanej w kolejnych stuleciach jako via dei Leoni. Nieoswojone 

stworzenia wykorzystywano podczas organizacji polowań (caccie) - rozrywek 

polegających na oglądaniu ich walk w specjalnie wydzielonych ogrodzeniach np. na 

Piazza della Signoria. Tego rodzaju pokaz zorganizowano chociażby w 1451 r. Do 

Florencji zjechali wówczas cesarz Fryderyk III, król Węgier, biskup Sieny, Enea Silvio 

Piccolomini oraz Giangaleazzo Visconti w celu przedyskutowania coraz bardziej 

napiętej sytuacji w Imperium Osmańskim. Sułtan Mehmed II przygotowywał wówczas 

swoje wojska do zdobycia Konstantynopola w 1452 r.23. 

Emocjonujące widowisko z udziałem dzikich zwierząt urządzono również  

w 1459 r. Tegoż roku Florencję odwiedzili papież Pius II oraz Galeazzo Maria Sforza. 

Organizatorem uroczystości był Giovanni de’Medici. Dla 11-letniego wówczas Lorenza 

była to okazja by po raz pierwszy zaprezentować się ważnym osobistościom. Na ich 

cześć urządzono turniej przed kościołem Santa Croce, bal na Mercato Nuovo (specjalnie 

wybudowano platformę dla 60 par), a następnie walki zwierząt na Piazza della Signoria. 

Irytację wilków, byków, dzików oraz lwów wzbudzała dodatkowo drewniana kula 

wewnątrz której znajdował się człowiek (pomysł ten podpatrzono podczas 

zagranicznych misji dyplomatycznych m.in. w Kastylii). Z powodu intensywnego 

światła i krzyków publiczności lwy pozostały w ukryciu budząc niezadowolenie 

widzów24.  

                                                           
22 L. Artusi, S. Gabbrielli, L’antico, s. 28. 
23 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 152-153.  
24 E.S. Piccolomini, Wspomnienia, (tłum. H. Pietruszczak), Zgorzelec 2015, s. 140-141; N. Carew-Reid, 

Les fêtes, s. 575-578; R. Caggese, Firenze, s. 410; P. Antonetti, La vita quotidiana a Firenze ai tempi di 

Lorenzo il Magnifico, Milano 1999, s. 358, 361; P. Ventrone, Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo 

il Magnifico [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico, Milano 1992, s. 26. 
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Jedną z ulubionych rozrywek florenckich mieszczan w wolnym czasie były 

polowania. Już w czasach młodości Lorenzo de’Medici spędzał długie godziny łowiąc 

leśne zwierzęta przy pomocy sokoła. Jego wiersz La Caccia col Falcone powstał 

najprawdopodobniej z inspiracji polowaniem w towarzystwie przyjaciół na terenie 

Poggio a Caiano gdzie mieściła się rodzinna willa. Kiedy w 1471 r. Galeazzo Maria 

Sforza oraz Bona Sabaudzka wraz ze swoim imponującym orszakiem złożonym z 2000 

jeźdźców, 500 strażników, 50 piechurów przybyli do Florencji ich zamiarem było 

również uczestnictwo w polowaniu. Świadczyła o tym obecność dużej ilości psów, 

sokołów oraz jastrzębi25.  

28 września w dzień św. Michała Archanioła odbywał się we Florencji coroczny 

targ ptactwa za bramą Porta Romana. Cieszył się on szczególnym zainteresowaniem 

wśród florenckich mieszczan udających się w wolnym czasie na polowania. Na 

wspomnianym targu mogli oni nabyć m.in. klatki, pułapki czy sieci. Sprzedawano 

również niewielkie ptaki śpiewające (zięby, rudziki, drozdy lub skowronki) oraz 

drapieżne. Polowania odbywały się  w lasach w rejonie Mugello gdzie tropiono dziki, 

niedźwiedzie oraz sarny jak również w górskich rejonach Casentino będącymi 

miejscami bytowania wilków26.  

Znaczący wpływ na florenckie rozrywki miała średniowieczna kultura rycerska,  

w której funkcjonowały rywalizujące ze sobą frakcje gwelfów i gibelinów oraz 

stronnictwa powiązane z najbardziej wpływowymi rodami. W wyniku przemian 

społeczno-gospodarczych w średniowieczu florentyńczycy jak również mieszkańcy 

innych części Italii i Europy zaczęli koncentrować się na handlu lub rzemiośle, a więc 

zajęciach przynoszących konkretne zyski finansowe. Ze względu na zmiany jakie 

dokonywały się w społeczeństwach Zachodniej Europy w późnym średniowieczu 

stopniowo zanikało znaczenie rycerzy. Ideały honoru, męstwa oraz wierności władcy  

i państwu, którymi się kierowali stawały się coraz mniej atrakcyjne w obliczu 

możliwości bogacenia się na co pozwalały profesje takie jak kupiec czy bankier. 

Równocześnie (szczególnie w Italii) rezygnowano z tworzenia wojsk. Popularne stało 

się najmowanie żołnierzy (kondotierów). Powszechne od XIV wieku strategie walk 

formacji konnych przestały sprawdzać się podczas starć z piechotą. Wymienione 

                                                           
25 W. Roscoe, The Life of Lorenzo de Medici called The Magnificent, London 1865, s. 44-46, 88-89, 181. 
26 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi a Firenze, Firenze 1976, s. 79-80. 
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uwarunkowania sprawiły, że turnieje we Florencji późnego średniowiecza nabrały 

charakteru widowiska, któremu towarzyszyły odświętne stroje, poezja i muzyka27. 

Organizacją zabaw, bali, festynów oraz turniejów zajmowały się zespoły 

(brigate). Zrzeszali się w nich mieszkańcy dzielnic miasta reprezentując je odświętnymi 

szatami oraz sztandarem. Na czele każdej grupy stali signori lub messeri. Byli to 

wywodzący się z mieszczańskich rodzin chłopcy28. 

We Florencji podobnie jak w innych miastach Europy turnieje cieszyły się 

wielką popularnością choć oficjalnie zostały zakazane przez Kościół w XII wieku. Być 

może dlatego Francesco Petrarka miał negatywną opinię o tego typu rozrywce, a Leon 

Battista Alberti uważał turnieje za niebezpieczne oraz wymagające dużego nakładu 

finansowego29.  

We florenckiej rzeczywistości okresu Quattrocenta można dostrzec pewne 

nawiązania do kultury rycerskiej, które odnosiły się do niej w sposób groteskowy. Co 

roku w dniu 1 stycznia grupa kupców oraz ludzi marginesu z Mercato Vecchio 

odbywała kąpiel w Arno, co określano jako ceremonię pasowania na rycerzy w Nowym 

Roku. Powracali na plac handlowy przy dźwiękach trąb, a okoliczni mieszkańcy 

częstowali ich mięsem kurczaków oraz cieląt. Wybierali ponadto swojego Króla 

Obfitości (Dovizia) znanego także jako Książę płodności oraz organizowali konne 

parady i turnieje. Wydarzenia to opisał Antonio Pucci pod koniec XIV w. w utworze La 

proprietà di Mercato Vecchio. Wymienić można ponadto poemat Luigiego Pulci il 

Morgante opublikowany w 1483 r. Tytułowy giermek władający nadludzką siłą 

towarzyszy Orlandowi, który obok wierności ideałów rycerstwa czerpie radość  

z uroków codziennego życia, obżarstwa i zabaw30.  

Wśród pojedynków popularnych we Florencji czasów Quattrocento należy 

wyróżnić takie, w których dwaj przeciwnicy jeździli konno bądź walczyli pieszo w celi 

                                                           
27 B.W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle 

europejskim, Warszawa 2003, s. 77-78; L. Ricciardi, Col senno col tesoro e colla lancia: Riti e giochi 

cavallereschi nella Firenze del Magnifico Lorenzo, Firenze 1992, s. 21; P. Antonetti, La vita, s. 354-355. 
28 J. Heers, Święta głupców i karnawały, Warszawa 1995, s. 11-12; 14; C. Klapisch-Zuber, Ritorno alla 

politica. I magnati fiorentini 1340-1440, Paris 2006, s. 388-389; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I 

primordi della civiltà fiorentina. Parte prima. Impulsi interni, influssi esterni e cultura politica, Firenze 

1962, s. 391; M. Scalini , Il ,,ludus” equestre nell’età laurenziana [w:] Le temps revient ‘l tempo si 

rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 75. 
29 L.B. Alberti, I libri della famiglia (a cura di) R. Romano, Torino 1994, s. 169; J. Burckhardt, Kultura, 

s. 224-225; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi, s. 389-399. 
30 L. Ricciardi, Col senno, s. 50-51; D. Rosenthal, The Spaces of Pleban Ritual [w:] Renaissance 

Florence. A Social History (ed.) J.R. Crum, J.T.Paoletti, Cambridge 2006, s. 175; J. Heistein, Historia, s. 

86-87. 
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obalenia rywala (giostra z łac. juxta - obok, blisko), jak również torneo z łac. torneare 

obracać, skręcać – starcia (mischia) grup jeźdźców lub piechoty. W przestrzeni 

miejskiej Florencji organizowano giostra a campo chiuso, a więc w miejscu otoczonym 

parkanem oraz z góry tkaniną na wysokości głowy konia i giostra a campo aperto – 

miejscu nie ograniczonym żadnymi przeszkodami. Innymi znanymi we Florencji były 

gry all’anello, podczas której jeździec musiał trafić lancą w specjalnie przygotowane 

kółko czy też dysk oraz alla quintana, której celem była tarcza. Florentyńczycy 

pasjonowali się również walkami pomiędzy drużynami jeźdźców zwanymi armeggiare 

bądź brigodare. W każdej z florenckich dzielnic organizowano zespół (brigata) 

reprezentujący ją sztandarem oraz strojem. W skład grupy wchodzili młodzieńcy 

wywodzący się z mieszczaństwa, którzy posiadali broń oraz podwładnych im 

giermków. W związku z tym, że pochodzili ze rodzin czerpiących korzyści  

z zagranicznego handlu, a także sami niekiedy udawali się w zagraniczne podróże 

posiadali wiedzę na temat kultury rycerskiej Anglii czy Francji. Nie bez znaczenia 

pozostawały dla nich Legendy arturiańskie oraz francuskie romanse. Najbardziej znana 

brigata utworzona została w 1283 r. z inspiracji rodziny de’Rossi w rejonie 

florenckiego kościoła Santa Felicita. Około 1000 osób noszących białe stroje 

skupionych było wokół zwierzchnika grupy nazywanego dell’Amore. Na uwagę 

zasługuje fakt, że istnienie brigate wykorzystywano niekiedy podczas konfliktów 

pomiędzy wpływowymi florenckimi rodzinami tak jak u progu XIV wieku kiedy  

o hegemonię w mieście walczyli – przy użyciu rąk i broni - jak pisał w swej kronice 

Dino Compagni, zwolennicy rodów Cerchich i Donatich przy okazji dokonując 

znacznych zniszczeń miejskich budowli31.  

W związku z przejęciem przez florentyńczyków Pizy w dniu św. Dominika  

9 czerwca 1406 r. ogłoszono 3 dni uroczystości. W stolicy Toskanii jak i na terenach 

podmiejskich zorganizowano pokaz sztucznych ogni, a ostatniego dnia odbyła się 

procesja, podczas której niesiony był cudowny obraz z wizerunkiem Maryi  

z Imprunenty oraz relikwie świętych. Uczestnicy pochodu intonowali pieśń Te Deum. 

Następnie uczestniczyli we mszy sprawowanej w kościele Santa Reparata. Wiadomość 

o podboju Pizy została przekazana do władców sąsiednich państw włoskich za 

                                                           
31 G. Villani, Nuova, s. 450-451; D. Compagni, Cronica delle cose occorenti ne’tempi suoi, (a cura di) G. 

Luzzatto, Torino 1968, s. 30-32; J. Heers, Święta, s. 11-12, 14; S.T. Strocchia, Theaters, s. 71; L. 

Ricciardi, Col senno, s.71-75, 78-79, 100-103; C. Klapisch-Zuber, Ritorno, s. 388; J-C. Maire Vigueur, 

Rycerze, s. 300-302. 
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pośrednictwem wysłanników Signorii, którzy nieśli równocześnie zaproszenie do 

wspólnego świętowania we Florencji. Przybycie przedstawicieli obcych terenów zostało 

uświetnione przez walki na kopie z udziałem 18 jeźdźców. Na każdy dzień 

zaplanowano ponadto organizację turnieju, w którym walczyły przeciwko sobie 10 

osobowe brygady. Na zaproszenie kapitana partii gwelfów do miasta przybyli 

mężczyźni władający bronią. Pierwszego dnia zmierzyły się drużyna biała  

z czerwoną. Coroczne turnieje na Piazza Santa Croce upamiętniające zdobycie Pizy 

odbywały się do 1494 r. kiedy florentyńczycy utracili kontrolę nad miastem w wyniku 

najazdu francuskich wojsk32.   

We Florencji największy wkład w organizowanie turniejów miały mieszczańskie 

rody, przede wszystkim Medyceusze. Konne pojedynki stanowiły atrakcję podczas 

wydarzeń takich jak śluby, chrzciny czy wizyty dyplomatyczne. Od lat 60. XV wieku 

do końca stulecia odbyło się 12 takich wydarzeń w latach: 1463, 1464, 1466, 1467, 

1469, 1471, 1473, 1475, 1478, 1485, 1489 i 1494. Turnieje rozgrywały się najczęściej 

na Piazza Santa Croce33.  

W lutym 1421 r. grupa florenckich młodzieńców (w tym Francesco di Tommaso 

Giovanni) należących do Brigata del papagallo pod przewodnictwem Filippo 

Tornabuoni zorganizowała bal na Mercato Nuovo. Nosili oni bogato zdobione stroje,  

a rękawy ich zielonych szat wyszywane były perłami.  Wieczorem  urządzali przemarsz 

ulicami miasta oraz turniej na cześć ukochanych dam34.  

Przykładem turnieju, który zorganizowano na cześć zagranicznego władcy może 

być wydarzenie z 29 kwietnia 1459 r. - gościł wówczas we Florencji 15-letni Galeazzo 

Maria Sforza. Turniej odbył się na Piazza Santa Croce. Rozgrywkom sędziowało  

6 przedstawicieli wpływowych rodów, którzy w obecności notariusza nagradzali 

zwycięzców. Wystąpiło wówczas 7 uczestników: Francesco Benci, Braccio 

Guicciardini, Gregorio Marsuppini, Pier Vespucci, Antonio Boscoli, Piero Rinuccini 

oraz Gherardo della Gherardesca. Za najlepszego zawodnika uznany został Boscoli,  

z kolei drugie miejsce zajął Guicciardini. Wyróżnieni florentyńczycy dumnie 

przejechali ulicami miasta. Turniej nie był jedyną atrakcją jaka czekała Sforzę, gdyż  

w tym samym dniu w obrębie Mercato Vecchio zorganizowano bal, na który przybyli 

                                                           
32 Giovanni di Paolo Morelli, Memoirs [w:] V. Branca ,,Merchant Writers” Florentine Memoirs from the 

Middle Ages and Renaissance, Toronto 2015, s. 225-228; S.T. Strocchia, Theaters, s. 71. 
33 B.W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle 

europejskim, Warszawa 2003, s. 107-108.  
34 C. Klapisch-Zuber, Ritorno, s. 388-389. 
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uroczyście wystrojeni mieszkańcy. Sam Galeazzo Maria Sforza uchodził za 

znakomitego tancerza35. 

Najsłynniejszy turniej we Florencji epoki renesansu zorganizowany został  

7 lutego 1469 r. na placu przed kościołem Santa Croce. Wyprawiono go z okazji 

zaręczyn Lorenza de’Medici z Clarice Orsini. Zgromadził on ok. 60 000 widzów. Plac 

otoczono drewnianymi palami, a mieszkańcy chcący uczestniczyć w tym wydarzeniu 

musieli zapłacić za wstęp na miejsce, w którym odbywał się turniej. Uczestnikami 

zawodów byli młodzieńcy pochodzący z najbogatszy rodzin w mieście, w tym Lorenzo 

i Giuliano de’Medici36.  

Jeźdźcy, którym towarzyszyli paziowie i trębacze nieśli sztandary  

z wizerunkami ukochanych dam. Na chorągwi Lorenza przedstawiona była Lucrezia 

Donati tkająca laurowy wieniec co nawiązywało do imienia młodego Medyceusza. 

Chorągiew opatrzona była napisem Le temps revient (Czas powraca), co stanowiło 

odniesienie do francuskiej kultury dworsko-rycerskiej. Sztandar wykonał Sandro 

Botticelli. Nagrodą w turnieju był hełm ozdobiony podobizną boga Marsa37. 

20-letni wówczas Lorenzo odziany był w biały strój oraz czapkę  

z wyszywanymi perłami. Na jego tarczy umieszczony został herb Francji. Medyceusza 

okrzyknięto zwycięzcą turnieju mimo, że nie odznaczył się niczym szczególnym 

podczas pojedynków.  Na cześć jego zwycięstwa Luigi Pulci napisał poemat Giostra 

sławiący czyny młodego Medyceusza38. Triumf Lorenza w 1469 r. odczytywać można 

jako symboliczny początek jego nadrzędnej roli w kształtowaniu kultury i polityki 

miasta oraz  kontynuację supremacji rodu Medicich nad innymi florenckimi rodzinami. 

Organizacja turnieju służyła równocześnie załagodzeniu negatywnych w stosunku do 

Medicich nastrojów ze strony innych zamożnych florentyńczyków, którzy byli 

przeciwni koligacjom z dynastiami spoza Florencji39.   

                                                           
35 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 157-159; P. Ventrone, Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico [w:] Le temps revient. ‘L tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico (a cura di) P. Ventrone, Firenze 1992, s. 26. 
36 N. Carew-Reid, Les fêtes, s.  32-33; J-M. Lucas-Dubreton, Życie, s. 52. 
37 J-M. Lucas-Dubreton, Życie, s. 52; L. Artusi D. Cirri, Storie, s. 200-201. 
38 P. Viti, Il consenso, s. 105; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 32-33; J-M. Lucas-Dubreton, Życie, s. 52. 
39 J-M. Lucas-Dubreton, Życie, s. 52; B.W. Brzustowicz, Turniej, s. 108-109; P. Ventrone, Feste e 

spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico [w:] Le temps revient. ‘L tempo si rinuova. Feste e 

spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico (a cura di) P. Ventrone, Firenze 1992, s. 21; C. Hibbert, 

Florence. The Biography of a City, London 1994, s. 120-121; P. Ventrone, Gli araldi, s. 14-15, 22; F. 

Capponi, Storia, t.2, s. 97; R. Caggese, Firenze, s. 418; P. Antonetti, La vita, s. 364-366. 
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W dniach 25 i 26 czerwca 1470 r. z okazji uroczystości św. Jana Chrzciciela 

przy udziale kondotiera Roberta Sanseverino na placu Santa Croce odbyły się walki na 

lance. Ostatniego dnia ku zachwytowi widzów wzniesiono tam niewielki drewniany 

zamek. Celem jednej z drużyn było zdobycie budowli pokonując broniących jej 

przeciwników40.  

28 stycznia 1475 r. we Florencji odbył się inny turniej z okazji politycznego 

aliansu miasta z Wenecją i Mediolanem.  Podczas uroczystości zgromadziło się wielu 

zawodników, wśród których pojawił się Giuliano de’Medici dosiadający siwego konia 

zwanego Urso. Młodzieniec odziany był w gustowny płaszcz, czapkę z jedwabiu 

ozdobioną dwoma białymi piórami, rubinem, diamentem i trzema perłami. Na złotej 

tarczy Giuliana znajdował się płomień, pod którym umieszczono rubiny imitujące 

rozgrzane kawałki węgla. W górnej jej części znajdował się wizerunek głowy Meduzy 

zdobiony perłami. Na turnieju pojawiła się również Simonetta Cattaneo (żona Marco 

Vespucciego kuzyna słynnego Amerigo). Sztandar z jej wizerunkiem jako Pallas Ateny, 

niesiony przez Giuliana de’Medici, wykonał Sandro Boticelli. Napis na banderze 

brzmiał: La Sans Pareille (Niezrównana) co odnosiło się do urody młodej kobiety 

okrzykniętej podczas turnieju Królową piękności41.  

Jedno z najważniejszych dzieł poety i krytyka literackiego, tłumacza Iliady 

Angelo Poliziana (1454-1494) poemat Stanze cominciate per la giostra di Giuliano 

de’Medici poświęcony został miłości Giuliana oraz Simonetty. Młodzieniec otrzymał  

w utworze imię Julo, natomiast jego ukochaną przedstawił Poliziano jako nimfę. 

Uczucie pomiędzy nimi narodziło się za sprawą mitologicznego Kupida. Z jednej strony 

autor gloryfikował w swym dziele miłość i ukazał idylliczny krajobraz wsi jako miejsca 

ucieczki od życiowych zmartwień, z drugiej podkreślił ulotność młodości oraz piękna42. 

Simonetta zmarła mając zaledwie 23 lata w rok po słynnym turnieju. Została 

sportretowana nie tylko na turniejowym sztandarze. Botticelli uwiecznił ją  

w Narodzinach Wenus, a Piero di Cosimo przedstawił ją jako Kleopatrę43.  

W dniu 20 stycznia 1478 r. 12 jeźdźców wzięło udział w turnieju 

zorganizowanym przez kapitana partii gwelfów na placu Santa Croce. Zwycięzcą był 

                                                           
40 L. Ricciardi, Col senno, s. 102; C. Cassini, I gesti, s. 128; M. Scalini, Il ,,ludus” equestre nell’età 

laurenziana [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico, Milano 1992, s. 82. 
41 B.W. Brzustowicz, Turniej, s. 109; M.L. Rizzatti, I grandi, Milano 1970, s. 28-29. 
42 J. Heistein, Historia, s. 85-86; P. Ventrone, Gli araldi, s. 21-22; G. Capponi, Storia, t. 2, s. 177-178; P. 

Antonetti, La vita, s. 368-371; P. Viti, Il consenso, s. 106. 
43 L. Artusi, D. Cirri, Storie, s. 201-202. 
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Giovanni da Napoli, z kolei drugie miejsce zajął syn wspomnianego wcześniej 

kondotiera Roberto da Sanseverino. W następnym miesiącu (13 lutego) kolejny turniej 

zgromadził (oprócz mieszkańców Florencji) uczestników z Niemiec44.  

Biorąc pod uwagę zamiłowanie florentyńczyków do organizacji turniejów czy 

też przygotowywania sztandarów zawierających sentencje można stwierdzić (za Franco 

Cardinim), że fascynacja kulturą rycerską była jednym z elementów charakteryzujących 

specyfikę uroczystości tego miasta w okresie Quattrocenta. Jak przekonamy się  

w dalszej części pracy dla florenckiego świętowania w XV wieku innowacyjne były 

karnawałowe pochody (trionfi) nawiązujące do majestatycznych wjazdów do miast 

starożytnych imperatorów bądź wojskowych oraz widowiska teatralne o religijnym 

wydźwięku - sacre rappresentazioni. Mamy więc, oprócz kultury rycerskiej, 

odniesienia do tradycji antycznych, w tym do mitologii, a także do religii 

chrześcijańskiej45. 

3.3 Florencki karnawał 

 

Jak podkreślał Jacob Burckhardt żadne inne włoskie miasto w XV wieku nie 

było w stanie konkurować z Florencją pod względem wspaniałości i przepychu 

uroczystości. W ich przygotowanie zaangażowani byli najwybitniejsi artyści, którzy 

dekorując miejskie budynki potrafili stworzyć dla uczestników tych radosnych 

wydarzeń. wyjątkową scenerię związaną głównie z mitologią. Profesjonalizm oraz 

pomysłowość, którymi odznaczali się florentyńczycy podczas aranżacji uroczystości 

były znane mieszkańcom innych włoskich miast. Chcąc wykorzystać ich doświadczenie 

w tym zakresie korzystali z usług tamtejszych festaiuoli (organizatorów widowisk)46. 

Radosne świętowanie odbywające się na florenckich placach, ulicach, w pałacach  

i loggiach były okazją do ucztowania, tańców i zabaw, a także do podejmowania 

dyskusji oraz recytacji poezji. Odbywało się ono przede wszystki podczasu 

wyjątkowego momentu w ciągu roku jakim był dla florentyńczyków okres karnawału; 

Rozpoczynał się on na początku stycznia (zazwyczaj w dniu 6 stycznia – uroczystości 

Trzech Króli) i trwał do Środy Popielcowej. Etymologia słowa wiąże się z łacińskimi 

                                                           
44 P. Orvieto, Carnevale e le feste fiorentine del tempo di Lorenzo de'Medici [w:] Lorenzo il Magnifico e 

il suo tempo (a cura di) G.C. Garfagnini, Firenze 1992, s. 117-118. 
45 F. Cardini, Le feste in Toscana tra medioevo ed età moderna [w:] F. Cardini ”De finiscibus Tuscie” Il 

medioevo in Toscana,  Firenze 1989, s. 142-143. 
46 J. Burckhardt, Kultura, s. 244-245, 250; S. Stallini, Le théâtre, s. 137-138. 



170 

 

słowami carne levare bądź carne valere, co można przetłumaczyć jako ostatnią 

konsumpcję mięsa (przed Wielkim Postem)47.  

Z uwagi na niewielką liczbę zachowanych dokumentów florenckich z XV wieku 

dotyczących tematyki karnawału dokładne odtworzenie jego przebiegu nastręcza 

pewnych trudności. Badacze są jednak zgodni co do tego, że święto to w okresie 

premedycejskim (poprzedzającym powrót Cosima de’Medici do Florencji z wygnania  

w 1434 r. oraz zdobycie popleczników w najważniejszych miejskich magistraturach) 

różniło się od karnawałów odbywających się w mieście rządzonym przez ród 

Medyceuszy, a także od tych organizowanych w ostatnich latach stulecia kiedy swoje 

autokratyczne panowanie rozpoczął Girolamo Savonarola48. 

Popularnym elementem florenckiego karnawału były bale z towarzyszącymi im 

paradami i konkursami przeznaczonymi przede wszystkim dla lokalnej młodzieży oraz 

elity mieszczańskiej. Zwłaszcza dla dziewcząt były one okazją do pokazania się  

w najlepszych strojach i biżuterii. Jedną z ulubionych karnawałowych zabaw 

florentyńczyków była festa delle mummie. Polegała ona na odgadywaniu kim jest 

osoba, której twarz ukryta była pod maską49.  

10 lutego 1415 r. Brigata della Galea wykonała ozdobne ogrodzenie wokół 

drogi prowadzącej do Mercato Vecchio. Dekoracja cieszyła wzrok ponad 1000 

florentyńczyków, którzy tanecznym krokiem zmierzali na plac w celu kontynuacji 

zabaw. W kolejnym miesiącu ci sami organizatorzy urządzili pojedynek szermierki.  

W 1416 r. bał został urządzony w tym samym miejscu przez Brigata del Fiore z okazji 

Tłustego Czwartku (Berlingaccio). Biorącą w nim udział młodzież zdobiły stroje koloru 

brzoskwiniowego z wyszywanymi perłami i elementami kwiatowymi. Dodatkową 

atrakcją uroczystości był turniej (armeggeria). W dniu 2 lutego 1421 r. Brigata del 

Papagallo pod kierownictwem Agnolo di Filippo di Ser Giovanni zorganizowała bal na 

Piazza della Signoria, któremu towarzyszył konkurs na najlepszą tancerkę i tancerza. 

Nagrodami dla zwycięzców były korony (w przypadku kobiety artefakt posiadał srebrne 

elementy). Zabawie sędziowały 4 damy oraz 4 mieszczan, którzy za najlepszych 

tancerzy uznali córkę Filippa d’Amerigo del Bene oraz syna Bernardo Gherardiego. 

                                                           
47 J. Heers, Fêtes, jeux et jouets dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Age, Montréal 1971, s. 13-

14; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 97-98 ; W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005, s. 14-15; W. 

Rolbiecki, Akademie, s. 51-52. 
48 N. Carew- Reid, Les fêtes, s. 98. 
49 S. Stallini, Le théâtre, s. 137; S.T. Strocchia, Theaters, s. 69. 
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Ostatnim elementem uroczystości była walka na kopie, w której wzięło udział 14 

młodzieńców ubranych w hełmy i zbroje50.  

W ostatni czwartek karnawału (Berlingaccio) florencka młodzież przy użyciu 

prętów (stili) blokowała przechodniom (głównie kobietom) drogę. W ten sposób 

wymuszano od nich pieniądze, które przeznaczano najczęściej na zakup słodyczy.  

W ostatnim tygodniu karnawału młodzi mieszkańcy ze wszystkim florenckich dzielnic 

urządzali wieczorami bijatyki na pięści lub kamienie (sassaiuole). Ze względu na 

niebezpieczny charakter zabawy urzędnicy zaczęli od 1325 r. nakładać na uczestników 

kary w postaci grzywien choć całkowite wyelminowanie tego zwyczaju nie doszło do 

skutku51. 

W 1464 r. Bartolomeo Benci zorganizował w okresie karnawału uroczystą 

paradę na cześć Marietty Strozzi (córki Lorenza Strozzi i wnuczki Palli Strozzi) 

zamieszkującej Palazzo Strozzino. Wydarzenie to miało na celu zdobycie przychylności 

potężnego bankierskiego rodu, który nie sprzyjał rządom Medicich. Sytuację 

komplikował fakt pogarszającego się stanu zdrowia Cosima. Obawiano się przede 

wszystkim ewentualnego zamachu stanu ze strony rodziny Strozzich, z których 

większość skazana została na wygnanie. Bartolomeo Benci miał na uwadze przede 

wszystkim podtrzymanie pokojowych relacji pomiędzy dwoma florenckimi rodami. 

Jadąc konno stał na czele pochodu złożonego z 8 młodzieńców niosących pochodnie. 

Po bokach maszerowało kilkunastu chłopców oraz grupa służących. Najwspanialszym 

elementem orszaku był wysoki na 20 łokci triumfalny wóz, którego dekoracje 

powiązane zostały z motywem miłości. Srebrne dzwonki przyczepione do pojazdu 

nadawały uroku szkarłatnemu sercu umieszczonemu na jego szczycie. Innymi ozdobami 

były herby rodów Bencich oraz Strozzich. Dookoła wozu maszerowali fleciści. 

Wydarzeniem poprzedzającym wyruszenie orszaku była uroczysta uczta w domu 

Bencich. Choć przemarsz uczestników odbył się w nocy, to niezwykłe wydarzenie 

obserwowało około 500 osób. Kilka dni przed paradą, Marietta została zaproszona do 

bitwy na śnieżne kule zorganizowaną również w nocy przez Lottieri Neroni, Priore 

                                                           
50 N. Carew- Reid, Les fêtes,s. 98-100; S. Stallini, Le théâtre, s. 137; L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e 

giochi, s. 18-20. 
51 S. Stallini, Le théâtre, s. 137-138 ; H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w 

późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993, s. 230-231. 
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Pandolfini i wspomnianego Bartolomeo Benci. Zabawie towarzyszyła muzyka płynąca 

z trąbek i fletów52. 

Dla rodu Medicich, szczególnie dla Lorenza il Magnifico, karnawał był okazją 

do zademonstrowania potęgi wpływowej rodziny i równocześnie ostrzeżeniem dla 

przeciwników politycznych53. 8 lutego 1467 r. w Mercato Vecchio ponownie odbył się 

bal zorganizowany przez Lorenza mającego wówczas 18 lat. Medyceusz oferował 

mieszkańcom Florencji rozrywki powiązane z lokalnymi tradycjami i humorem – w ten 

sposób próbował zdobyć ich przychylność i zaufanie. Spotykał się on niekiedy  

z krytyką, chociażby w 1472 r. ze strony Luigiego Pulci, który zarzucał mu 

nieprzykładanie się do organizacji świąt ku czci patronów. Już od lat 70. XV wieku  

w obchodach florenckiego karnawału można dostrzec rozgraniczenie pomiędzy 

uroczystościami przeznaczonymi dla mieszkańców oraz dedykowanym lokalnej elicie 

mieszczańskiej. W 1476 r. trzykrotnie podczas karnawału odbył się spektakl na 

podstawie dzieła Terencjusza Andria. Wystawili go w pałacu Medicich przed 

urzędnikami Signorii chłopcy należący do chóru Schola cantorum Eugeniana 

założonego w 1436 r. przez papieża Eugeniusza IV przy florenckiej katedrze. 

Przedstawienie było inicjatywą Giorgia Antoniego Vespucci. W 1479 r. dzieła 

Terencjusza, a w 1488 r. Plauta wystawiano w komnatach niekoronowanych władców 

Florencji. Domniemywać można, że lud został w pewien sposób wykluczony z udziału 

w przebogatej kulturze zainicjowanej przez ruch humanistyczny. Specyficzny klimat 

włoskiego karnawału inspirował muzyków, poetów czy polityków do tworzenia pieśni 

karnawałowych (canti carnascialeschi), które zastąpiły popularne niegdyś ludowe 

piosenki taneczne (canzoni a ballo). Bardzo znane są teksty pisane przez Lorenza 

de’Medici nawiązujące do mitologii czy ludzkich emocji. Utwory Medyceusza były 

prezentowane podczas wspólnego świętowania karnawału w rodzinnej rezydencji  

z bliskimi zaangażowanymi także w wykonywanie masek. Wysłuchanie tekstów 

poprzedzało ich publikację i zapoznanie z szerszą publiką. W Canzone delle cicale  

z 1489 r. Medyceusz poruszał temat oszczerstw opisując dialog pomiędzy kobietami  

w różnym wieku. (Ku temu samemu problemowi zwracał się Bernardo Ruccellai  

w Trionfo della calunnia). W medycejskich utworach pojawiał się wielokrotnie motyw 

                                                           
52 N. Carew- Reid, Les fêtes, s. 101-105; M. Scalini, Il ,,ludus” equestre nell’età laurenziana [w:] Le 

temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, 

s. 75; A. Altomonte, Il Magnifico. Vita di Lorenzo de’Medici, Roma 2013, s. 158-159. 
53 J. Heers, Święta, s. 188-189. 
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śmierci chociażby w Trionfo dei sette pianeti przeznaczonym na widowisko 

karnawałowe przygotowane przez Compagnia della Stella w lutym 1490 r. Tekst ten 

dotyczył przede wszystkim związku astrologii z ówczesnym życiem. Wierzono, że 

każda z planet wpływa w odrębny sposób na ludzki charakter. I tak Saturn wzbudza 

postawę melancholijną, Słońce daje energię, Mars związany jest z niecierpliwością, 

Jupiter sprzyja cechom przywódczym, Merkury kojarzony jest z kłamcami, Księżyc 

uważano za patrona podróżnych, Wenus z kolei wpływała na stan zakochania.  

W zakończeniu utworu, Lorenzo gloryfikuje naturę oraz zaznacza, że miłość niekiedy 

sprzyja złemu losowi. Podczas karnawałowego pochodu pojawiło się 7 wozów 

symbolizujących każdą z planet. Wspomniany triumf był już znanym tematem we 

włoskiej kulturze, gdyż sięgnięto do niego w przedstawieniu w 1473 r. w Ferrarze na 

cześć przyjazdu Eleonory Aragońskiej, która została zaślubiona Ercole d’Este 

(pasjonatowi astronomii)54. Najbardziej znanym wierszem Medyceusza jest Trionfo di 

Baccio. Jego tematyka koncentruje się wokół ulotności życia człowieka i zachęty do jak 

najlepszego jego przeżycia o czym świadczą pierwsze wersy utworu: 

 

Quant’e bella giovinezza 

Che si fugge tuttavia! 

Chi vuol esser lieto, sia: 

Di doman non c’è certezza55. 

 

Wiersz podkreślał niepewny przebieg życia i równocześnie zachęcał do korzystania  

z uroków zabaw i uczt, które towarzyszyły Lorenzowi w codziennym życiu. Podczas 

karnawału wykonywano także pieśni poświęcone rzemieślnikom. Służyło to głównie 

przedstawieniu rozwoju miasta oraz było hołdem dla drobnych robotników, gdyż 

bankierzy i kupcy florenccy angażowali się bardziej w święta patronalne. Komplementy 

płynące w stronę rzemieślników miały wpłynąć na zatarcie różnic klasowych w mieście. 

                                                           
54 J. Heers, Święta, s.189; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 105-107; 113-114;  P. Ventrone, Gli araldi, s. 40-

41, 44; G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, t. 2, La Spezia 1990, s. 178; R. Caggese, Firenze, 

s. 455-457; P. Antonetti, La vita, s. 374; C. Cassini, I gesti, s. 129-130; P. Ventrone, Mitologia e 

classicità nelle feste dell’ultimo Lorenzo [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli 

nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 231. 
55 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 114; P. Ventrone, Gli araldi, s. 41; N. Sapegno, Historia, s. 157. 
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Wozy, które wykonywali zdobione były symbolami związanymi z ich zawodami np. 

narzędziami pracy. Nie zapominano także o elementach, które w pewien sposób 

wyśmiewały te grupy społeczne np. krawców czy murarzy. Nie obawiano się jednak 

negatywnego odbioru z ich strony, gdyż autorzy pieśni stosowali niuanse językowe, 

które w kręgach rzemieślniczych nie były rozumiane56.  

Warto wspomnieć o florentyńczyku urodzonym w Raguzie Franco Sacchettim 

(1330-1400), który zawarł w swoich nowelach żartobliwe wypowiedzi zasłyszane od 

m.in. błaznów, prostytutek czy kondotierów. Obrazują one komizm jak również 

zuchwałość czy brutalność społeczeństwa tamtej epoki. Umiejętność opowiadania 

dowcipów stawała się dla niektórych florentyńczyków źródłem zarobku podczas 

występów na zagranicznych dworach. Niemniejszą sławą cieszył się proboszcz 

niewielkiej parafii w Pratolino pod Florencją Arlotto Mainardi zwany także il Piovano. 

Duchowny nie odmawiał sobie udziału w suto zastawianych ucztach i słynął  

z uszczypliwych komentarzy dotyczących mieszkańców57.  

Prześmiewczy charakter florentyńczyków ujawniał się w parodiach pisanych już 

pod koniec XIV wieku. Dotyczyły one zwłaszcza Sonetów Petrarki i Boskiej Komedii 

Dantego.  

Z kolei poemat Morgante, który napisał Luigi Pulci na zamówienie Lucrezi Tornabuoni 

nawiązuje do francuskiej Pieśni o Rolandzie. Autor przedstawia w komicznym stylu 

przygody trzech bohaterów Orlanda i Ronalda - rycerzy Karola Wielkiego oraz 

olbrzyma - tytułowego Morgante58.  

Szczególnym etapem przebiegu karnawału był triumf - pochód przebranych 

uczestników, którzy szli obok bądź jechali na fantazyjnie przyozdobionych powozach  

o nietypowych kształtach. Zwyczaj ten Włosi zapożyczyli od starożytnych Rzymian. Za 

twórcę najciekawszych karnawałowych trionfi Giorgio Vasari uznał Piera di Cosimo 

(1462-1521) będącego ponadto projektantem strojów oraz autorem muzyki i teksów 

wykonywanych podczas tego typu uroczystości. Na pojazdach tych znajdowały się 

figury alegorycznych przedstawień np. Miłości, Czystości, Śmierci czy Sławy znanych 

z Trionfi autorstwa Petrarki, ale także cztery żywioły, cztery temperamenty, pory roku, 

żywioły, śmierć, Rozum dominujący nad Nadzieją i Trwogą, a Wóz-statek z łacińskiego 

                                                           
56 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 115-116.  
57 J. Burckhardt, Kultura, s. 108-110; 112-113; G. Capponi, Storia, t.1, s. 531-532; N. Sapegno, Historia, 

s. 123-124. 
58 J. Burckhardt, Kultura, s. 110-111; G. Capponi, Storia, t. 2, s. 176. 
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carrus navalis stał się nieodłącznym elementem karnawału. Florentyńczycy chętnie 

odwoływali się także mitologii. Wozy ukazywały chociażby Bachusa i Ariadnę, Parys  

i Helenę. Bohaterami pochodów byli także jadący na pojazdach żebracy, włóczędzy, 

astrologowie, diabły czy strzelcy z nimfami. Fantazyjne wykonane wozy inspirowały 

twórczość malarzy i poetów59. Również Dante w Boskiej Komedii zawarł opis trionfo 

swojej ukochanej Beatrycze złożony z czterech starców, bestiami z Apokalipsy, trzema 

cnotami chrześcijańskimi, czterema cnotami głównymi oraz apostołami m.in. św. 

Łukaszem i Pawłem60. 

Prototypem wozów używanych podczas uroczystości był najprawdopodobniej 

tzw. caroccio. Obecność wozu podczas walk podnosiła morale florentyńczyków. Wóz 

ciągnięty był przez woły, posiadał ołtarz polowy, przy którym odprawiano msze oraz 

sztandar miasta. Z tyłu siedzieli żołnierze broniący wozu, z przodu znajdowało się  

8 trębaczy. Za wspomnianym caroccio prowadzono drugi pojazd, na którym 

umieszczony był dzwon (Martinella), który używano wówczas kiedy obwieszczano 

rozpoczęcie walk61. 

Również Savonarola odniósł się do motywu wozu w swoim Tryumfie krzyża.  

W wizji dominikanina przedstawiony został Chrystus trzymający w dłoniach krzyż oraz 

Stary i Nowy Testament. Widniejąca nad nim Trójca Święta oświetla także Maryję, za 

którą znajdują się wozy patriarchów, proroków, apostołów i kaznodziejów. Orszakowi 

towarzyszą także męczennicy i doktorzy Kościoła. Pochód zamykają nawrócone 

postacie filozofów, cesarzy i heretyków62  

Savonarola przyczynił się do eliminacji świeckich wątków z obchodu 

karnawału.  Szczególnie w dziejach miasta zapisał się karnawał w roku 1497. Po 

uroczystej mszy w kościele San Marco 7 lutego, ostatniego dnia przed Środą 

Popielcową chłopcy powyżej 10 roku życia, ubrani na biało nieśli gałązki oliwne oraz 

krzyże63. Savonarola rozkazał wybudować na Piazza della Signoria schodkową 

piramidę złożoną z przedmiotów zabranych wcześniej mieszkańcom. Wysoka na 15 

łokci konstrukcja złożona była z 7 stopni co nawiązywało do liczby grzechów 

głównych. Jej podstawę stanowiły maski, kostiumy oraz sztuczne brody. Na nich 

                                                           
59 J. Burckhardt, Kultura, s. 245-246; 252; 254-157; J. Heers, Święta, s. 7, 197. 
60 J. Burkhardt, Kultura, s. 252; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 109. 
61 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 118-122. 
62 J. Burckhardt, Kultura, s. 252-253. 
63 M. Plaisance, Florence: le Carnaval à l’époque de Savonarole [w :] Les fêtes urbaines en Italie à 

l’époque de la Renaissance. Vérone, Florence, Sienne, Naples (red.) F. Decroisette, M.Plaisance, Paris 

1993, s. 9-10 ; S. Stallini, Le théâtre, s. 141. 
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umieszczono dzieła oraz rękopisy rzymskich i łacińskich pisarzy,  

a także utwory Petrarki, Boccaccia i Pulciego. Kanon literatury w oparciu o który 

kształciły się pokolenia florenckich humanistów nie znalazł akceptacji dominikanina. 

Na kolejnym poziomie piramidy złożono damskie ozdoby, perfumy oraz peruki, a tuż 

nad nim lutnie, harfy, szachownice i karty. Szczyt tej nietypowej konstrukcji zamykały 

portrety kobiet znanych ze starożytności - Lukrecji, Kleopatry, Faustyny oraz tych 

zamieszkujących ówczesną Florencję. Widok monumentalnego stosu pełnego cennych 

artefaktów sprawił, że pewien wenecki kupiec zdecydował się na jego kupno za kwotę 

20 000 złotych talarów. Nie dość, że propozycja ta spotkała się z odmową, to 

dodatkowo i jego portret wkrótce stał się jednym z elementów piramidy. Podpalenie 

stosu obserwowane było przez członków Signorii i śpiewający lud. Bicie dzwonów oraz 

dźwięki trąb podkreślały doniosłość wydarzenia, które symbolizowało kres 

wspaniałego, pełnego dumy i radości okresu w dziejach miastach. Uczestnicy autodafe 

udali się z Piazza della Signoria w kierunku Piazza San Marco. Zwolennicy Savonaroli 

utworzyli tam trzy taneczne kręgi: pierwszy złożony z zakonników i chłopców  

w kostiumach aniołów, następnie w środkowym znaleźli się młodzi florentyńczycy oraz 

księża. Ostatni krąg tworzyli mieszczanie, starzy ludzie i duchowni  

z gałązkami oliwnymi64. 

Giorgio Vasari nakreślając biografię Piera di Cosimo opisał florencki karnawał  

z 1512 r. i wkład malarza w artystyczną oprawę tego wydarzenia. Prace nad projektem 

wozu poświęconym alegorii śmierci prowadził wraz z Andrea di Cosimo i Andrea del 

Sarto w sekrecie w jednej z sal w kościele Santa Maria Novella. Karnawałowy pochód 

rozpoczynający uroczystość składał się z ok. 30 par pięknie odzianych jeźdźców. 

Każdemu z nich towarzyszyło 6 lub 8 służących niosących pochodnie. Sam wóz 

ozdobiony wizerunkami kości i białych krzyży był ciągnięty przez czarne woły. Jego 

szczyt zdobiła Śmierć trzymająca w dłoniach kosę. Poniżej znajdowały się trumny  

z otwartymi wiekami – w momentach zatrzymania pojazdu aktorzy przebrani w czarne 

płócienne stroje z namalowanymi szkieletami grali na trąbach melancholijne pieśni. Za 

wozem na wychudzonych koniach okrytych czarnymi derami z białymi krzyżami 

jechali aktorzy przedstawiający zmarłych, za śmierć zostali przebrani słudzy niosący 

czarne pochodnie i sztandar z trupią czaszką. Obok nich powiewało kilka chorągwi. 

                                                           
64 J. Burkhardt, Kultura, s. 291-292; F. Cardini, Le feste in Toscana tra medioevo ed età moderna [w:] F. 

Cardini, ”De finiscibus Tuscie” Il medioevo in Toscana,  Firenze 1989, s. 138-139; S. Santi, 

Fra’Girolamo, s. 28-30; M. Plaisance, Florence, s. 18-20. 
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Drżącymi głosami śpiewali psalmy Dawida członkowie bractw. Jak pisał Vasari, 

karnawałowy spektakl przerażał i jednocześnie wzbudzał zachwyt wśród oglądających. 

Piero di Cosimo zdobył liczne pochwały inscenizację alegorii śmierci. Według opinii 

wielu florentyńczyków triumf ten symbolizował upadek przeciwników Medicich, rodu 

który do władzy powrócił w 1512 r. 65. 

 

 

3.4 Uroczystości ku czci zagranicznych władców 

 

Oprawa uroczystych wjazdów do Florencji zagranicznych władców, 

duchownych czy ambasadorów była z jednej strony godnym przywitaniem gości, którzy 

podejmowali się wielotygodniowych bądź wielomiesięcznych podróży, z drugiej, 

okazją do zaprezentowania piękna miasta (budynki i ulice Florencji były zdobione na 

cześć gości). Kluczowym elementem wizyty były aspekty polityczne – dobre relacje  

z wpływowymi osobistościami zapobiegały ewentualnym konfliktom w przyszłości,  

a także owocowały współpracą na płaszczyźnie gospodarczej, czy też kulturowej. 

Powszechna w kręgach florenckich notabli, humanistów oraz artystów fascynacja 

starożytnością inspirowała do rekonstrukcji wydarzeń kiedy rzymscy imperatorzy 

powracali w glorii zwycięstwa do swoich miast66. 

We florenckiej administracji państwowej istniał urząd herolda, który pełnił 

szczególną rolę w ceremoniach związanych z wizytami zagranicznych dostojników. 

Młody mężczyzna piastujący to stanowisko musiał charakteryzować się zdolnościami 

oratorskimi i pomysłowością. Jeszcze w XIV wieku urząd herolda powiązany był  

z zabawianiem urzędników miejskich wykonywanymi przez siebie pieśniami.  

W kolejnym stuleciu zadania herolda rozszerzone zostały o sprawowanie kontroli nad 

przebiegiem wizyt zagranicznych gości. Musiał on przede wszystkim redagować listy 

zapraszające ich do Florencji (choć bardzo często to zagraniczni dyplomacji 

wystosowywali pisma, w których zabiegali o pozwolenie na wizytę). Podczas ceremonii 

powitalnej herold zajmował zaszczytne miejsce pośród urzędników Signorii, gdyż 

przypadał mu zwyczaj wręczania gościom podarków w imieniu miejskich magistratur. 

                                                           
65 G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2018, s. 576-579. 
66 J. Burkhardt, Kultura, s. 253; J. Heers, Święta, s. 8; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 133. 
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Za swoją posługę bywał często obdarowywany srebrem67. Florencka dyplomacja mogła 

rozwijać się również dzięki instytucji kanclerza Republiki. Funkcję tę pełnili 

najwybitniejsi humaniści ówczesnej epoki, znakomicie wykształceni w oratorstwie, Do 

obowiązków kanclerzy należało nadzorowanie misji dyplomatycznych 

florentyńczyków, a także przyjmowanie sprawozdania od posłów, czy ambasadorów  

z przebiegu działań zagranicznych. Dodatkowo kanclerz miał obowiązek spisywać 

instrukcję dla florenckich konsulów68. Dzięki doświadczeniu, które zdobywał podczas 

służby miastu, prowadził także  działalność edukacyjną polegającą na przekazywaniu 

wiedzy z zakresu epistolografii, historii, czy języków obcych swoim następcom lub 

pomocnikom. Kanclerz otrzymywał 100 złotych florenów rocznie (za co można było 

zakupić 2 bogato zdobione stroje, wyszywane kolorowymi nićmi z elementami pereł), 

natomiast jego wynagradzani byli kwotą 40 florenów. Dodatkowe gratyfikacje mógł 

otrzymać wówczas kiedy spod jego pióra wychodziły dokumenty np. rozporządzenia  

i poświadczenia dla papieży, kardynałów czy władców, w które zaopatrywani byli 

florentyńczycy wysyłani z misjami za granicę. Opłata ta wzrastała w momencie gdy 

potrzebowano listu polecającego, który został napisany w stylu bardziej 

przekonywującym (co wymagało większego nakładu pracy i czasu) i ukazywał 

podróżującego mieszkańca Florencji w pozytywnym świetle69. 

W 1475 r. heroldowie Francesco Filarete i Angelo Manfidi w księdze 

zatytułowanej Libro Cerimoniale zaczęli spisywać relacje z wizyt zagranicznych 

władców we Florencji. Teksty dotyczyły okresu od 1450 do 1515 roku. Praca ta 

przyczyniła się dla lepszego rozumienia charakteru dyplomacji prowadzonej przez 

organy Republiki jak również dostarczała wiedzy na temat pozycji Florencji na arenie 

międzynarodowej. Autorzy poświęcili fragmenty księgi przebiegowi ceremonii 

związanej z przybyciem zagranicznego dostojnika. Według Filarete i Manfidiego na 

samym początku powinno nastąpić uroczyste przywitanie gościa (najczęściej przez 

                                                           
67 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 134-135, 138; G. Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del 
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kanclerza, czy zamożnych mieszczan) u bram miasta. Następnie na Piazza della 

Signoria, władca zostawał oficjalnie przywitany przez członków magistratur. W dalszej 

kolejności, gość odprowadzany był do miejsca zamieszkania na czas pobytu we 

Florencji (w przypadku osób świeckich były to rezydencje zamożnych 

florentyńczyków, natomiast duchowni nocowali w klasztorach). Niekiedy, choć 

zdarzało się to sporadycznie, goście decydowali się na zwiedzanie miasta. W dniu 

wyjazdu, według zwyczaju zagraniczni dostojnicy otrzymywali od członków Signorii 

podarki. W Libro Cerimoniale znalazły się także informacje o opłatach ponoszonych 

przez organizatorów wizyt. Zawarte w nim relacje dotyczyły chociażby przyjazdu 

królowej Cypru, króla Danii, kondotierów Roberto da Sanseverino, Federico da 

Montefeltro czy też kardynałów, biskupów oraz ambasadorów 70.  

W październiku 1435 r. Filippo della Luna przewodził grupie 18 młodzieńców 

należących do Brigata della Fortuna, którzy przygotowali szereg atrakcji na cześć 

przybyłego do Florencji Francesco Sforzy. Zorganizowano m.in. bal na Piazza della 

Signoria, a następnie ucztę, podczas której raczono się winem oraz słodkościami. 

Pomimo deszczu, który zmusił uczestników do przerwania biesiady uroczystości 

kontynuowano kilka dni później wzbogacając je o turniej71.  

Dnia 14 maja 1451 r. cesarz Fryderyk III Habsburg wysłał do florenckiej 

Signorii list informujący o jego przejeździe przez miasto wraz z orszakiem liczącym 

3000 osób . Zmierzał on do Rzymu gdzie w styczniu rok później odbyła się jego 

koronacja na Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy Fryderyk III zbliżał się 

do miasta w 1452 r. na jego powitanie wyjechało 20 florenckich notabli, specjalnie 

wydelegowanych na to wydarzenie. Zważywszy na to, że towarzyszyli im giermkowie 

oraz liczne rodziny liczba osób przewyższyła 300. Fryderyk III przybył pod jedną  

z bram Florencji – San Gallo. Odbyła się następnie uroczysta parada. Spotkawszy się  

z lokalnymi magistraturami, otrzymał klucze do miasta, co było dowodem na zaufanie 

florentyńczyków wobec władcy72. Podczas wizyty we Florencji, Fryderyk II udał się do 

katedry, gdzie powitali go urzędnicy i obywatele. W związku z tym, że pobyt władcy 

przypadał na dzień 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego) złożył podziękowania 

Bogu oraz modlił się w intencji rządzących miastem podczas mszy. Uczestniczyli  

w niej także zamożni florentyńczycy Alessandro degli Alessandri, Orlando de’Medici, 
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71 C. Klapisch-Zuber, Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 1340-1440, Paris 2006, s. 390. 
72 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 137-140, 144-145. 



180 

 

czy Carlo Pandolfini. Fryderyk III wraz z towarzyszącymi mu mieszczanami oraz 

urzędnikami wędrował ulicami miasta podziwiając lokalną architekturę i poznając 

codzienne życie mieszkańców. Nocleg spędził w kościele Santa Maria Novella, tam 

bowiem najczęściej goszczono papieży oraz władców. Wyjazdowi gościa towarzyszyła 

uczta, podczas której spożywano drób, mięso oraz wina73.  

W nocy 29 kwietnia 1459 r. Galeazzo Sforza obserwował z balkonu pałacu 

Medicich przy via Larga pochód ulicami miasta zorganizowany na jego cześć. 12 

żołnierzy wraz z giermkami podążało za 25 mężczyznami w jaskrawych mundurach. 

Otaczali oni wóz mający kształt wieży, na której szczycie umieszczono kupidyna ze 

sztandarem (Trionfo d’Amore). Wyjątkową atmosferę tej uroczystości oddawały 

płonące świece i pochodnie. Signoria podarowała mediolańczykowi zestawy srebrnej 

porcelany. Podczas uroczystości po raz pierwszy publicznie pokazał się nastoletni 

Lorenzo de’Medici. Pełnił on funkcję przewodniczącego brygady odpowiedzialnej za 

przebieg widowiska74.  

W 1459 r. papież Pius II przybył do Florencji wraz z 12 kardynałami, rycerzami 

oraz dworzanami. Powitany został u bram miasta przez priorów, którzy ucałowali jego 

stopy i poprosili o błogosławieństwo miasta. Ze względu na podagrę, na którą chorował 

został niesiony na tronie przez mieszczan Gismondo da Rimino, Astorre da Faenza  

i 6 innych mężczyzn aż do katedry oraz baptysterium, gdzie oddał się modlitwom  

i pobłogosławił zgromadzonych wiernych. Ojca świętego otaczali uzbrojeni gwardziści, 

a nie duchowieństwo, co zauważył ówczesny herold Florencji. Z uwagi na doniosłość 

wydarzenia przybyło wówczas wiele ludzi z okolicznych miejscowości. Z papieskim 

wspomnień dowiadujemy się o bogactwie ubiorów noszonych przez kobiety, które  

w celu podkreślenia swojej urody stosowały liczne kosmetyki.  Podczas pobytu we 

Florencji papież zamieszkał w apartamencie przy kościele Santa Maria Novella. Deszcz, 

który wówczas padał we Florencji, uniemożliwił zorganizowanie hucznej fety ku czci 

papieża75. 

                                                           
73 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 147-150, 152.  
74 C. Molinari, Spettacoli fiorentini del Quattrocento. Contributi allo Studio delle Sacre 

Rappresentazioni, Venezia 1961, s. 15-16, 150-151; P. Ventrone, Feste e spettacoli nella Firenze di 

Lorenzo il Magnifico [w:] Le temps revient. ‘L tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di 

Lorenzo il Magnifico (a cura di) P. Ventrone, Firenze 1992, s. 26; N. Newbigin, Piety and Politics in the 

feste of Lorenzo’s Florence [w:] Lorenzo il Magnifico e il suo mondo. Atti del Convegno internazionale di 

studi (Firenze, 9-13 giugno 1992), Firenze 1994, s. 31. 
75 E.S. Piccolomini, Wspomnienia, (tłum. H. Pietruszczak), Zgorzelec 2015, s. 134-135; N. Carew-Reid, 

Les fêtes, s. 145-146, 148. 
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Nocą 14 lutego 1464 r. pochód zorganizowany przez Bartolomeo Benci na cześć 

Marietty degli Strozzi. 8 żołnierzy wraz 8 młodzieńcami na koniach dookoła. 30 

pozostałych niosło pochodnie. Uczestnicy poprzedzali triumf miłości. Orszak zamykał 

Benci z 55 młodzieńcami z pochodniami. Kiedy przybyli pod mury pałacu Strozzich 

ustawiono pochodnie, za pomocą maszyny amory z łukami wznosiły się do góry,  

a jeźdźcy układali rozgrywali turniej. Na placu ustawiono wóz z fajerwerkami76. 

W 1467 r. zamożny florencki kupiec Benedetto Salutati wydał uroczysty bankiet 

na cześć synów króla Neapolu Ferdynanda I. Stoły nakryte były obrusami wykonanymi 

z cennych tkanin. Podczas uczty korzystano z wielu srebrnych naczyń (kubki, kufle)  

w tym piatti da parata bogato zdobionych talerzy wykonanych z majoliki lub szkła.  

W niektórych miejscach skrócono długość obrusów, które zazwyczaj sięgały aż do 

podłogi tak aby goście mogli podziwiać rozłożone na podłodze wspaniałe dywany77. 

Ucztom urządzanym przez florentyńczyków towarzyszły ozdobna zastawa stołu oraz 

różnorodność potraw. Uczestnicy musieli pamiętać również o dobrych manierach  

i właściwej prezencji swojej osoby78.  

Już pod koniec lutego 1471 r. urzędnicy Signorii rozpoczęli starania  

o znalezienie przestrzeni w stajniach na terenie miasta dla 1100 koni, na których miał 

przybyć orszak Galeazza Marii Sforzy i Bony Sabaudzkiej złożony z dworzan, 

muzyków i błaznów jak również 100 żołnierzy, 500 przedstawicieli armii konnej, 50 

sług oraz 50 wozów. Władczyni towarzyszyły 22 dwórki podróżujące w 12 karetach 

zdobionych złotem i srebrem. Charakterystycznym elementem orszaku były psy, łowne 

ptaki oraz 72 muły z bogato zdobionymi uprzężami. Podczas podróży, Giangaleazzo 

Maria i Bona zatrzymywali się w Lukce, Pistoi oraz Prato. Na powitanie wysłani zostali 

dwaj florenccy ambasadorowie: Buongiahanni Gianfigliazzi i Tommaso Soderini, 

których potem zastąpili Lorenzo i Giuliano de’ Medici. W marcu 1471 r. podczas ich 

wizyty zadecydowano o zamknięciu we Florencji sklepów79. Kluczowym momentem 

uroczystości był wjazd pary na Piazza della Signoria. Priorzy witali ich stojąc na 

podeście przed Palazzo Vecchio zwanym ringhiera schodząc z niego okazali szacunek 

                                                           
76 C. Molinari, Spettacoli, s.18; B.W. Brzustowicz, Turniej, s. 109; P. Orvieto, Carnevale e le feste 

fiorentine del tempo di Lorenzo de'Medici [w:] Lorenzo il Magnifico e il suo tempo (a cura di) G.C. 

Garfagnini, Firenze 1992, s. 115-116. 
77 C. Paolini, I luoghi del cibo. Cucine, tinelli e sale da banchetto nella casa fiorentina tra XV e XVII 

secolo, Firenze 2004, s. 29-31; tegoż, A tavola nel rinascimento. Luoghi, arredi e comportamenti, Firenze 

2007, s. 43. 
78 A. Altomonte, Il Magnifico. Vita di Lorenzo de’Medici, Roma 2013, s. 111. 
79 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 139, 143. 
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wobec gości. Giangaleazzo Maria i Bona zeszli z wierzchowców i pieszo pokonali 

drogę przez plac w kierunku miejskiego ratusza. Po uroczystym przywitaniu 

mediolańscy władcy udali się do florenckiej katedry, a następnie do kościoła Santissima 

Annunziata. Pod koniec dnia odprowadzono ich na spoczynek do rezydencji Medicich 

gdzie Giangaleazzo Maria i Bona podziwiali dzieła sztuki znajdujące się w posiadaniu 

florenckiego rodu. Królowa otrzymała ponadto w podarunku złoty naszyjnik ze sporej 

wielkości diamentem. 17 marca 1471 r. Sforza rozpoczął prowadzenie rozmów  

z urzędnikami Signorii w pałacu Medicich w obecności dyplomatów florenckich  

i mediolańskich. W kolejnych dniach wizyty, spotkania odbywały się w salach Palazzo 

della Signoria. Zaproszeni na nie byli także ambasadorowie florenccy z Urbino, Sieny  

i Neapolu80.  

Wyjazdowi gości z Florencji towarzyszyła zawsze triumfalna oprawa. Kiedy 

Fryderyk III Habsburg dnia 6 lutego 1452 r. opuszczał miasto przez jedną z bram 

towarzyszyli mu członkowie Signorii i grupa florenckich notabli. Odprowadzili go aż 

do Galluzzo niosąc sztandary. Przyszły cesarz żegnał się  z urzędnikami poprzez dotyk 

dłoni. W podróż do San Casciano, a następnie do Rzymu udali się z nim Bernardo 

Giugni, Carlo Pandolfini i Giannozzo Manetti. Koszt tej wizyty wyniósł około 1000 

złotych florenów. Mieszkańcy Florencji ufali, że wydatki na godne ugoszczenie 

zagranicznych władców pomagają zdobywać sprzymierzeńców. W wielu przypadkach 

stawki pieniężne związane z pobytem gości we Florencji pozostawały tajemnicą 

Signorii, jednak kronikarze pod koniec swych relacji często podają orientacyjne 

wydatki poniesione na uroczystość81.  

20 maja 1492 r. w godzinach wieczornych przybył do Florencji kardynał 

Giovanni de’Medici (syn Lorenza). Po śmierci swego ojca był on hucznie witany  

w swym rodzinnym mieście. Przywitały go wszystkie magistratury oraz mieszkańcy. 

Młodzież niosła nad przyszłym papieżem baldachim. Główną rolę w powitaniu swego 

rodaka odegrała rodzina Medicich, ambasadorowie oraz kler. Procesja złożona była  

z przedstawicieli rodu, młodzieży, osób starszych, magistratur, kolegiów. Niesiono 

także krzyże. Nie brakowało ambasadorów z Mediolanu i Ferrary. Giovanni de’Medici 

                                                           
80 Tamże, s. 139, 146-147, 150-151; F. Capponi, Storia, t.2, s. 99; R. Caggese, Firenze, s. 420-421; P. 

Ventrone, Le feste del 1471 e i caratteri della cerimonialità religiosa [w:] Le temps revient ‘l tempo si 

rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 20. 
81 N. Carew-Reid, Les fêtes, s.  167.  
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podobnie jak inni goście odwiedził katedrę, a następnie pałac Medicich przy via 

Larga82.  

Zasady dworskiej etykiety były przestrzegane przez florentyńczyków nawet 

kiedy w 1494 r. na terenie miasta pojawił się król Francji Karol VIII. Wynikało to 

głównie z lęku przez armią monarchy, która mogła dokonać poważnym zniszczeń we 

Florencji. Wielu mieszkańców uważało również władcę jako oswobodziciela od rządów 

dynastii Medicich. Otwarto wówczas wrota bramy San Frediano, jedną z kilku 

prowadzących do centrum Florencji. Przy obecności priorów i Luca Corisniego, który 

wygłosił powitalną przemowę, przekazano Karolowi VIII klucze do miasta. Na Piazza 

della Signoria odbyło się widowisko Triumf Pokoju projektu Filippina Lippi83.  

Oprawa uroczystych wjazdów do Florencji zagranicznych władców, 

dostojników kościelnych czy ambasadorów była z jednej strony godnym przywitaniem 

gości, którzy podejmowali się nieraz dalekich podróży. Z drugiej, okazją do 

zaprezentowania podniosłych przemówień i pochodów mieszkańców na tle 

ozdobionych budynków. Nie bez znaczenia pozostawały także aspekty partnerskie – 

dobre relacje z wpływowymi osobistościami owocowały współpracą na płaszczyźnie 

politycznej gospodarczej, czy też kulturowej. Powszechna w kręgach florenckich 

notabli, humanistów oraz artystów fascynacja starożytnością inspirowała do 

rekonstrukcji wydarzeń kiedy rzymscy imperatorzy powracali w glorii zwycięstwa do 

swoich miast84. 

Wyjątkowymi prezentami wręczanymi kondotierom lub władcom 

zaprzyjaźnionych państw były dzikie zwierzęta. W związku z zainteresowaniem 

światem przyrody oraz kontaktami z egzotycznymi krajami do Florencji trafiały 

rozmaite ich gatunki. Z kroniki Giovanniego Villani można dowiedzieć się  

o narodzinach w mieście lwiątek w 1331 r. co odczytywano jako zwiastun szczęścia dla 

miasta. W początkach XV wieku w mieście żyło 25 lwów. Wierzono, że na podstawie 

obserwacji ich zachowania można przewidzieć przyszłość Florencji. Zwierzęta te były 

niezwykle cenione przez mieszkańców, ponieważ jednym z symboli Florencji był tzw. 

Marzocco (lew przytrzymujący herb Republiki), którego najsłynniejszy wizerunek 

został wykonany przez Donatella. Przyjmuje się, że jego nazwa została zaczerpnięta od 

boga Marsa – patrona starożytnej świątyni, w miejscu której wzniesiono baptysterium. 

                                                           
82N. Carew-Reid, Les fêtes, s.  172-173. 
83 C. Cassini, I gesti, s. 193. 
84 J. Burkhardt, Kultura, s. 253; J. Heers, Święta, s. 8. 
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Niekiedy podczas uroczystości na głowę słynnego lwa stojącego przy Palazzo Vecchio 

nakładano koronę, w celu podkreślenia jego znaczenia dla Florencji85. W 1406 r. we 

Florencji zjawił się podczas powrotnej podróży z Neapolu ambasador Władysława 

Jagiellończyka o imieniu Jan. W podarunku dla władcy przekazano mu dwa lwy  

z poleceniem, aby były przetrzymywane w ciepłym miejscu86. W listopadzie 1487 r. do 

miasta przysłano lwa, lamparty oraz żyrafę. Był to dar od sułtana mameluckiego 

Kajtbaja, który chciał poparcia Florencji w wojnie przeciwko Turkom. Kiedy zwierzęta 

pojawiły się na Piazza della Signoria przybyli licznie mieszkańcy, którzy 

zafascynowani byli głównie majestatyczną żyrafą87. 

Dobre stosunki dyplomatyczne z obcymi państwami były jednym  

z ważniejszych elementów pozwalającym mieszkańcom Florencji na stabilne 

funkcjonowanie własnego miasta. Władcy oraz duchowni je odwiedzający mogli liczyć 

na godne przyjęcie i liczne uczty, dyskusje oraz rozrywki jakie oferowano gościom. 

3.5 Uroczystości prywatne 

 

Zawarcie związku małżeńskiego w XV-wiecznych Włoszech było jednym  

z najważniejszych momentów w życiu obywateli. Według Gene Adama Brucker’a 

florenccy mieszczanie pojmowali za żony przede wszystkim kobiety wywodzące się  

z tej samej klasy społecznej i o podobnej zamożności, gdyż warunkowało to silną 

pozycję rodu w mieście. Małżeństwa były aranżowane pomiędzy florenckimi 

rodzinami, które łączyło np. prowadzenie interesów, zaciągnięty kredyt bądź 

zamieszkiwanie tej samej dzielnicy. Choć czynniki ekonomiczne były głównym 

powodem prowadzącym do zawierania małżeństw, to wspomnieć także należy  

o wpływie prądu humanistycznego. Jego florenccy przedstawiciele, zwłaszcza Coluccio 

Salutati oraz Leonardo Bruni, wielokrotnie nakreślali w swych pismach cechy idealnego 

obywatela, który miał wypełniać swoje powołanie jako mąż, ojciec rodziny 

(paterfamilias) i aktywny uczestnik w życia politycznego. W ówczesnej myśli 

humanistycznej pojawiła się równocześnie propozycja drugiego, wyrosłego z tradycji 

średniowiecznej modelu życia – kontemplacyjnego skierowanego ku rozwojowi 

                                                           
85 G. Villani, Nuova, s. 1158; J. Burckhardt, Kultura, s. 183-184, 314. 
86 L. Bernardini, Polacy we Florencji. Podróżnicy i mieszkańcy, Firenze 2005, s. 16. 
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duchowemu i dążeniu do bliskości z Bogiem. Nie przyjmowano jej jednak za właściwą 

dla prawdziwego obywatela. Znaczący dla pojmowania małżeństwa przez humanistów 

był wpływ traktatów starożytnych autorów (przede wszystkim Plutarcha)88.       

Około 1460 r. ukazał się zbiór refleksji i porad autorstwa Paola da Certaldo Il 

libro di buoni costumi. Doradzał on mężczyznom, aby żenili się z urodziwymi  

i inteligentnymi pannami z dobrych domów (sugerował by szczególnie zwracać uwagę 

na reputację matki oraz babki przyszłej żony). W dalszym ciągu swojego wywodu 

przestrzegał przed związkami z kobietami, których rodziny były obarczone chorobami 

(takimi jak np. podagra), gdyż pozawalało to uniknąć dziedziczenia schorzeń przez 

potomstwo. Co ciekawe, byli również tacy humaniści, którzy odnosili się negatywnie 

do zawarcia małżeństwa, ponieważ według ich opinii związek z kobietą ograniczał 

rozwój intelektualny. Wielu wybitnych artystów i myślicieli epoki Quattrocenta 

pozostało do końca życia kawalerami tak jak Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio, 

czy Leon Battista Alberti. Zawarcie związku małżeńskiego we Florencji według 

obowiązującej tradycji odbywało się w maju lub czerwcu. Na dzień ślubu wybierano 

najczęściej niedziele, ale także środy i czwartki89. 

Ceremoniał ślubny składał się z trzech etapów, które Christiane Klapisch-Zuber 

określiła mianem tryptyku weselnego. Pierwszym z nich były negocjacje (odbywające 

się w domu panny młodej) pomiędzy rodzinami, a zwłaszcza pertraktacje dotyczące 

wysokości posagów panien. Podczas nich kobieta, którą planowano wydać za mąż nie 

miała możliwości wyrażenia własnej opinii co do wyboru małżonka. Decyzję 

podejmował ojciec lub (w przypadku gdy nie żył) jej bracia. Drugim etapem ceremonii 

było spisanie kontraktu zawarcia małżeństwa przez notariusza. Znajdowały się tam 

przede wszystkim informacje o wysokości posagu. Dopełnieniem kontraktu był uścisk 

dłoni pomiędzy stronami negocjacji. Krewni ze strony pana młodego obdarowywali 

kobietę pierścieniem (rzadziej innym rodzajem biżuterii) symbolizującym początek 

nowego życia. Ten element ceremonii nazywano we Florencji il dì dell’anello. Formą 

podziękowania ze strony rodziny dziewczyny było zorganizowanie uczty. Następnie 

żona udawała się przy asyście przyjaciół i blasku pochodni w uroczystym orszaku do 

domu męża. Należy zaznaczyć, ze zaślubiny mieszczan we Florencji odbywały się bez 

                                                           
88 D. Herlihy, La famiglia nel Medioevo, Roma-Bari 1999, s. 150; G. Pampaloni, Le nozze [w:] Vita 
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udziału kapłana. Jedynie w niższych warstwach społecznych ceremonie miały miejsce 

w kościołach pod przewodnictwem duchownego90.  

Około roku 1400 najczęstsza kwota posagu szlachcianki wynosiła 1000 

florenów. Nierzadkie bywały sytuacje kiedy pieniądze małżonki stawały się podstawą 

do prowadzenia działalności handlowej czy bankowej męża91.  

W 1425 r. we Florencji założono tzw. Monte dei Doti publiczny fundusz, do 

którego zamożni mieszczanie wpłacali oszczędności stanowiące przyszły posag dla 

córek. Jego powołanie związane było przede wszystkim z problemami demograficznymi 

miasta (mniejsza liczba kawalerów, większa panien), gdyż w wielu przypadkach 

decyzja o zawarciu małżeństwa podyktowana była właśnie wysokością majątku 

ofiarowanego kobiecie przez rodzinę. Pierwsza wpłata lokowana była kiedy córka miała 

5 lub 6 lat. Zadeklarowana kaucja, regularne inwestowanie w fundusz oraz stopa 

procentowa w wysokości 11% lub 12% umożliwiały rodzinie w późniejszym czasie 

(zazwyczaj 10 lat po narodzinach) zagwarantowanie pannie posagu. Zanim pieniądze 

zostawały wypłacone, przyszły małżonek musiał uzyskać na zgodę na ich otrzymanie 

(licentia, licenzia) od ojca lub braci kobiety (pozwolenie to odnotowywano najczęściej 

w libri di famiglia). Najprawdopodobniej krewni bądź ich pełnomocnik bywali obecni 

podczas wypłaty posagu przez urzędnika Monte. Ponadto do wymogów stawianych 

przez państwo wobec mężczyzny przed zawarciem związku, należała sporządzenie 

deklaracji skierowanej do Signorii, potwierdzającej płacenie podatków, co zatwierdzały 

organy legislacyjne. Według prawa z 1444 r. przedstawiciele Monte mieli obowiązek 

upewnienia się czy przyszły mąż w przypadku zgonu kobiety jest w stanie zwrócić 

wysokość posagu. W związku z tym pytano o ewentualną nieruchomość, którą mógłby 

przekazać pod zastaw lub kredyt. Dziewczyna wychodząc za mąż miała zazwyczaj 16 

lat jednak w przypadku nie dopełnienia tej powinności, bądź jej śmierci, środki 

pozostawały w funduszu92.  
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Małżeństwa we Florencji często dochodziły do skutku, gdy narzeczona wnosiła 

posag, co było zgłaszane przez pośrednika miejskiemu urzędnikowi93. W przypadku 

dziewcząt z ubogich wiejskich rodzin zgromadzenie odpowiednio wysokiej kwoty 

posagu nie było możliwe dlatego wiele z nich podejmowało pracę w charakterze 

służących w domach florenckich notabli. Niekiedy zamiast regularnych wypłat, panny 

otrzymywały obiecaną sumę pieniędzy po wielu latach służby. Nierzadkie były 

przypadki gdy rodzina dziewczyny opuszczającej dom w rzeczywistości przestawała 

interesować się jej losem i tym samym pozbawiała ją jakiegokolwiek wsparcia. Tego 

rodzaju postawy wiązały się z trudnymi sytuacjami materialnymi rodzin, a także niskim 

statusem społecznym kobiet94.  

Ze względu na wystawne uroczystości ślubne pochłaniające znaczne sumy 

pieniędzy i równocześnie wpływające na porządek w mieście powołano w 1330 r. urząd 

zajmujący się regulacją ustaw antyzbytkowych szczególnie zaostrzonych w II poł. XIV 

wieku. Ordinamenti suntuari przewidywały grzywny za zakłócanie ładu publicznego, 

regulowały wartości prezentów ślubnych, wysokość posagów, ilość dań i ich rodzaje 

oraz liczbę gości weselnych. Obostrzenia wzbudzały niezadowolenie szczególnie 

kobiet95. Należy wspomnieć, że ustawy antyzbytkowe dotyczyły również chrztów. 

Prawo z 1355 r. zmniejszyło wydatki rodziców na ceremonię do 1 florena jak również 

liczbę zakupywanych świec. Zarówno one jak i pochodnie konieczne były do 

oświetlenia wnętrza baptysterium. W 1473 r. zatwierdzono maksymalną kwotę na 

uroczyste uczty po chrzcinach. Wyznaczono również kwotę 10 soldów na prezenty jakie 

wręczano po ceremonii96.  

Zgodnie z prawem mąż miał nadzór nad wszystkimi darami otrzymanymi  

w posagu panny młodej w związku z tym kobiety nie czerpały właściwie z nich żadnych 

korzyści. Własnością małżonki były wyłącznie noszone na co dzień ubrania, które 

przechowała w skrzyni (cassone) ozdobionej malowidłami o tematyce mitologicznej, 

biblijnej bądź odnoszącej się do życia codziennego. Przedmiot ten, obity wewnątrz 

                                                           
93 J.M. Lucas – Dubreton, Życie, s. 82; C. Klapisch-Zuber, Zaccaria, s. 124-125. 
94 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 136-137. 
95 J.M. Lucas – Dubreton, Życie, s. 82-83; H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w 

późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993, s. 252-254; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi 

della civiltà fiorentina. Parte prima. Impulsi interni, influssi esterni e cultura politica, Firenze 1962, s. 

168-169. 
96 L. Haas, The Renaissance, s. 68-69; A. Lissowska, Vanitosa, disonesta, piacevole-małżeństwo, kobieta 

i jej postrzeganie w późnośredniowiecznej Florencji ,,Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 2966, 

Wrocław 2006, s. 105. 
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tkaninami, był popularnym elementem posagu (cassone nuziale), który znajdował się  

w sypialni domu małżonka. Słynnymi florenckimi artystami specjalizującymi się  

w wykonywaniu tego typu skrzyń byli Apollonio di Giovanni i Marco del Buono 

Giamberti prowadzący warsztat w latach 1450-1456. Wśród przykładów najbardziej 

znanych skrzyń należy wymienić Cassone Adimari wykonaną ok. 1450 r. przez 

Giovanniego di ser Giovanni zwanego Lo Scheggia97.  

Innym znanym wytwórcą skrzyń był florentyńczyk Dello Delli, który do ich 

wykonania korzystał m.in. z trumiennych desek. Tematyka malowideł, którymi 

dekorował cassoni była bardzo różnorodna. Inspirowały go dzieła Owidiusza oraz 

innych rzymskich bądź greckich poetów, historie miłosne, a także florenckie 

uroczystości, turnieje i polowania. Wnętrza skrzyń pokrywał Delli płótnami, aby nie 

uszkadzały strojów bądź innych  przechowywanych w nich przedmiotów98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Cassone przedstawiajace scenę turnieju wykonane w warsztacie florenckim w latach ok. 1455-

1465. 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scuola_fiorentina,_cassone_con_scena_di_torneo,_1455-

65_ca._02.jpg#fil 

                                                           
97 A.R. Turner, Renaissance, s. 127-130; C. Bucci, Wielka historia, s. 92-93; R. Pacciani, Immagini, arti e 

architetture nelle feste di età laurenziana [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli 

nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 122-123; M.V. D’Addario, La casa [w:] Vita 

privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Firenze 1976, s. 68-69; L. Becherucci, La vita privata nell’arte 

[w:] Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Firenze 1976, s. 155; E. Staley, The Guilds, s. 292. 
98 G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2018, s. 282-283; C. Paolini, I 

luoghi dell’intimità. La camera da letto nella casa fiorentina del rinascimento, Firenze 2004, s. 36-37. 
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W dniu 8 czerwca 1466 r. we Florencji odbyło się niezwykle wystawne wesele 

Bernarda Ruccellai i Nanniny – córki Piera de’Medici. Z tej okazji skonstruowano 

specjalną platformę o wysokości półtora łokcia usytuowaną na placu przed pałacem 

należącym do rodziny Rucellai, na której bawiono się ucztowano (należy wspomnieć, 

że florenckie uroczystości rodzinne odbywały często się także w pałacowych loggiach). 

Wyjątkowym elementem aranżacji tego miejsca był podwieszany sufit chroniący gości 

przed promieniami słońca wykonany z turkusowych materiałów zdobionych girlandami. 

Wśród detali dekorujących platformę znajdowały się także 4 herby rodziny Medicich  

i dynastii Rucellaich. Wyprawiono ucztę dla 670 gości. Przy głównym stole zasiadło 

170 uczestników wesela, z kolei przy pozostałych – 500. Podczas uroczystości 

skonsumowano 120 beczek wina, 3000 sztuk drobiu i 2800 bochenków chleba. Część 

żywności została podarowana przez 37 osób. Zaproszeni goście podarowali 

nowożeńcom rozmaite podarki wśród których znalazły się: egzotyczne owoce, 

słodycze, marcepan, wina, sery, ryby, przepiórki, zające, cielęta. Ofiarowywanie 

różnych rodzajów mięs, słodkości czy nabiałów nie tylko redukowało koszty wesela, ale 

również podtrzymywało dobre relacje pomiędzy dwoma potężnymi florenckimi rodami. 

Np. Michele di Bernardo Fei z Volterry zakupił 2 cielęta, kapłona oraz wołowinę,  

z kolei Francesco di Marco Biagio Niccholini z Pizy przywiózł ze sobą 80 przepiórek. 

Ze względu na liczbę gości konieczne było zatrudnienie ponad 50 kucharzy, którzy 

mogli przyrządzać potrawy w kuchni specjalnie dobudowanej do pałacu rodziny 

Rucellai. Pomimo ustaw antyzbytkowych Nannina de’Medici została odprowadzona do 

domu małżonka w asyście 50 osób, głównie młodzieńców. Na organizację wesele 

wydano 6 000 florenów. Ponadto Nannina otrzymała od 18 kobiet z rodziny 20 

pierścieni, natomiast 4 od męża, co podkreślało tworzenie nowych więzów rodzinnych  

i przynależności do rodu99.  

Sztandarowym przykładem wystawnej renesansowej uroczystości ślubnej we 

Florencji było wesele Lorenza de’Medici z Clarice Orsini (córką rzymskiego notabla 

Jacopa i Maddaleny Braccia, siostry kardynała Latino Orisni) w lipcu 1469 r. Młody 

Medyceusz już od pewnego czasu (po śmierci swego ojca w grudniu 1468 r.) rządził 

Republiką samodzielnie jako nieformalny władca. Pomimo tego, że tradycją w jego 

                                                           
99 J. Heers, Święta, s. 13; C. Molinari, Spettacoli, s. 12-13; C. Hibbert, Florence, s.122; C. Klapisch-

Zuber, Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento [w:] La famiglia e le donne nel 

rinascimento a Firenze, Firenze 1988, s. 175-180; K.A. McIver, Cooking, s. 104; R. Pacciani, Immagini, 

s. 121; L. Becherucci, La vita, s. 155-156. 
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rodzinie było zawieranie związków z kobietami pochodzącymi ze szlacheckich 

florenckich rodzin, postanowił zerwać z obowiązującym zwyczajem. Lucrezia 

Tornabuoni (matka Lorenza) podczas pobytu w Rzymie w bazylice św. Piotra ujrzała 

młodą Clarice i uznała ją za odpowiednią małżonkę dla swojego syna. Opisywała ją 

regularnie w wysyłanych do Florencji listach. Dnia 17 grudnia 1468 r. została ona 

zaślubiona w Wiecznym Mieście per procura w obecności Filippo de’ Medici  

i arcybiskupa Pizy. Koligacja z rodem Orisinich miała przede wszystkim pomóc  

w zawężeniu kontaktów pomiędzy Florencją, a papiestwem. Nie bez znaczenia 

pozostawały także posiadane przez ten ród tereny w północnej części Rzymu. Sam 

posag Clarice wyniósł 6 tysięcy florenów100. Msza ślubna odbyła się we florenckim 

kościele San Lorenzo. Wybranka Lorenza trzymała podczas ceremonii modlitewnik 

zdobiony kryształami, srebrem oraz złoconymi literami. Wesele wymagało sporych 

nakładów finansowych. Sprowadzono 150 cieląt, 2500 par kapłonów oraz niezliczone 

ilości win z kraju i zagranicy. Rudowłosa rzymianka wjechała konno na dziedziniec 

medycejskiego pałacu przy via Larga witana przez florentyńczyków gałązkami 

oliwnymi. Wesele trwało trzy dni podczas, których zorganizowano 5 bankietów. Przy 

stole Clarice zasiadło 50 młodych dam, natomiast wokół matki Lorenza – Lucrezi 

Tornabuoni zgromadziły się pozostałe kobiety. Osobne miejsca przydzielono 

młodzieńcom i starszym mężczyznom. Zabawy odbywały się również u Carla, kanonika 

florenckiej katedry, który był nieślubnym synem Cosima de’Medici101.  

Wesela w rodzinach średniozamożnych florentyńczyków cechowały się nieco 

mniejszych przepychem sal bankietowych. Imponowała natomiast różnorodność dań. 

Kiedy w 1406 r. kupiec Francesco Datini wraz żoną organizowali ślubne przyjęcie córki 

Ginevry, gościom zaserwowano pierożki ravioli oraz toretllini jak również budyń,  

a następnie pieczeń w cieście i kolejny deser. Goście raczyli się ponadto cielęciną, 

kapłonami oraz gęsiną w cieście z dodatkiem migdałów i szafranu. Dania spożywano 

rękami dlatego zarówno przed posiłkiem jak i po gości obowiązywał rytuał ich umycia 

pomimo tego, że każdy posiadał własny nóż oraz łyżkę102.  

                                                           
100 C.M. Ady, Lorenzo, s. 27-28; R. Saitschick, Ludzie, s. 180. 
101 J.M. Lucas – Dubreton, Życie, s. 52-53; C. Hibbert, Florence. The Biography, s. 120-121; L. Martines, 

La congiura dei Pazzi. Intrighi politici, sangue e vendetta nella Firenze dei Medici, Milano 2012, s. 30-

31; M. Hollingsworth, Medyceusze, s. 163. 
102 K.A McIver, Cooking, s. 36-37; C. Paolini, I luoghi del cibo. Cucine, tinelli e sale da banchetto nella 

casa fiorentina tra XV e XVII secolo, Firenze 2004, s. 42-44. 
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Tradycją we Florencji było obdarowywanie panien młodych przez rodziców 

figurkami odzianych w bogato zdobione stroje. Przykładowo w 1466 r. siostra Lorenza 

de’Medici, Nannina wychodząc za mąż za Bernarda Ruccellai otrzymała figurkę 

dziecka okrytego adamaszkiem ozdobionym perłami. Lalki przekazywane były przez 

matki również dziewczętom idącym do klasztoru. Jaka była rola figurek? Wydaje się, że 

ich podobieństwo do Dzieciątka Jezus (postaci pojawiającej się często w malarstwie 

toskańskim XIV i XV wieku) miało funkcję pedagogiczną. Obecność lalek zachęcała do 

praktykowania wiary i identyfikowania się z biblijnymi postaciami103.  

Małżeństwa we Florencji zmagały się różnymi problemami. Florentyńczycy 

często wdawali się w romanse z mężatkami, służącymi, niewolnicami czy kobietami 

pochodzącymi ze wsi. Fakt utrzymywania przez mężczyzn kontaktów seksualnych  

z innymi kobietami nie był tak potępiany w powszechnej opinii jak małżeństwo  

z przedstawicielką niższej warstwy społecznej104. Nieślubne dzieci nie dziedziczyły 

zazwyczaj nieruchomości, lecz spadek pieniężny. Niekiedy miejscy radni 

legitymizowali bękarty jednak wyłącznie w sytuacjach kiedy ojciec nie posiadał 

potomków płci męskiej105.  

Relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami bywały niekiedy bardzo 

skomplikowane pod względem prawnym, co wymagało ingerencji urzędów 

państwowych. Najbardziej kompletna dokumentacja procesu toczącego się pomiędzy 

parą w piętnastowiecznej Florencji spisana została przez notariusza Filippa Mazzei 

będącego na służbie u arcybiskupa Antonina. Licząca około 300 stron dotyczyła sprawy 

Lusanny oraz Giovanniego della Casa106. Lusanna urodzona w 1420 r. była córką 

przybyłego z Dalmacji krawca Benedetto di Girolamo W wieku 17 lat poślubiła 29-

letniego Andreę Nucci syna piekarza. Badania Gene Adama Brucker’a dowiodły, że 

kobieta pozostając w związku małżeńskim wdała się w romans z bogatym bankierem 

Giovannim della Casa. Po 5 latach małżeństwa Andrea zmarł w niejasnych 

okolicznościach, co dało Lusannie możliwość kontynuowania związku z Giovannim. 

Oboje zamieszkali w jednej z toskańskich willi. Po śmierci ojca Giovanniego, który 

                                                           
103 C. Klapisch-Zuber, Le sante bambole. Gioco e devozione nella Firenze del Quattrocento [w:] La 

famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze, Firenze 1988, s. 306, 313. 
104 G.A. Brucker, Renaissance, s. 107; J. Burckhardt, Kultura, s. 271. 
105 G.A. Brucker, Renaissance, s. 107. 
106 Historia Lusanny i Giovanniego została opisana przez G.A. Brucker’a na podstawie materiałów jakie 

udało mu się zgromadzić na początku lat 80. XX wieku podczas kwerend we florenckim Archivio di 

Stato. Tematyka publikacji wpisuje się w popularny od lat 70. historiograficzny kierunek badawczy - 

mikrohistorię.  
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zawsze hołdował tradycji, Lusanna oczekiwała sformalizowania związku z ukochanym. 

On jednak nie zdecydował się na małżeństwo z kobietą o niższym statusie społecznym  

i pojął za żonę Mariettę. Nie mogąc pogodzić się z zaistniałą sytuacją, Lusanna zwróciła 

się o pomoc do przedstawicieli Kościoła. W 1455 r. papież Kalikst III zlecił 

arcybiskupowi Antonina rozpatrzenie sprawy Lusanny. Podczas składania zeznań 

kobieta twierdziła, że początek relacji z Giovannim (w którą jednak nie chciała się 

angażować) miał miejsce kiedy była ona jeszcze żoną Andrei Nucci. Po jego śmierci 

della Casa nalegał na sekretny ślub, który według zeznań Lusanny rzeczywiście się 

odbył. Oznaczało to, że wyjście za mąż za Giovanniego było bigamią, a więc według 

ówczesnego prawa florenckiego przestępstwem. W swoich zeznaniach della Casa 

zeznawał, że romans z Lusanną miał miejsce za życia Andrei, wypierał się faktu 

zawarcia z nią sekretnego ślubu. Po jego stronie byli także sąsiedzi, którzy zeznawali 

przeciwko kobiecie, a prawnicy wynajęci przez Giovanniego della Casa żądali 

opóźnienia dochodzenia z powodu braku dowodów ze strony Lusanny. Równocześnie 

sprawa trafiła na wokandę sądu cywilnego gdzie prowadzono osobne dochodzenie 

dotyczące domniemanego otrucia Andrei Nucci przez Lusannę. Spowodowało to 

krótkotrwały konflikt pomiędzy sądem kościelnym, a świeckim zakończonym jednak 

kompromisem. Na podstawie dochodzenia arcybiskupa Antonina trwającego kilka 

miesięcy oraz przesłuchania wielu świadków potwierdzających zażyłość pomiędzy 

Giovannim, a Lusanną zapadł werdykt. Duchowny stwierdził, że della Casa powinien 

uznać kobietę za swoją żonę. Apelacja została złożona do sądu papieskiego. Dzięki 

układom z wpływowymi florenckimi rodzinami (głównie Medyceuszami) 

posiadającymi silną pozycję w Państwie Kościelnym uznano, że małżeństwo nigdy nie 

zostało zawarte. Kilkanaście lat później Giovanni popadł w kłopoty finansowe i został 

ekskomunikowany. Informacje o Lusannie nie pojawiły się już więcej w zapiskach  

z dochodzeń, dlatego nie znane są jej dalsze losy107.  

Florentyńczycy, zwłaszcza wywodzący się z mieszczańskiej elity, przykładali 

dużą uwagę do oprawy pogrzebów członków swych rodów, ale również osób, które 

swoją działalnością przysłużyły miastu. Od 1384 r. florencka komuna rozpoczęła 

sprzedaż za kwotę 10,5 florena pozwoleń zwalniających z ustaw antyzbytkowych, które 

regulowały sumę pieniędzy wydawaną na pogrzeby. W latach 1384-1392 wystawiono 

                                                           
107 G.A. Brucker, Giovanni et Lusanna. Amour et mariage a Florence pendant la Renaissance, Pairs 

2006, s.101-108 ; N. Tomas, Did Women Have a Space? Interior [w:] Renaissance Florence. A Social 

History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 322. 
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233 tego typu dokumenty, z których większość zakupili florentyńczycy będący 

członkami cechów głównie notariusze, lekarze czy handlarze tkanin. 164 pozwolenia 

wydano (otrzymywali je synowie, ojcowie bądź bracia zmarłych) w celu pochówku 

mężczyzn, natomiast 69 dotyczyło pogrzebów kobiet (zaświadczenia mogli odebrać ich 

opiekunowie, wnuki, siostrzeńcy, bratankowie bądź krewni dalszego szczebla). 

Pochówek zmarłego odbywał się zazwyczaj w ciągu 24 godzin od zgonu. Do miejsca 

jego zamieszkania przybywali żałobnicy, którzy formowali orszak zmierzający na mszę 

do kościoła. Co ciekawe, pod koniec XIV i w XV wieku obecność kobiet (nawet jeśli 

pochodziły z rodziny zmarłego) podczas procesji pogrzebowych na cmentarz była 

oficjalnie zakazana co tłumaczono ich nadmiernym lamentowaniem zakłócającym 

ceremonię. Powszechne we Florencji było jednak tworzenie przez kobiety orszaków 

oddalonych od głównego pochodu. Niezwykle rzadko zdarzało się, że procesje 

żałobników odbywały się kilka lub kilkanaście dni po pochówku. Wówczas wdowy 

bądź kobiety z rodziny mogły w nich uczestniczyć, gdyż w kondukcie nie niesiono 

trumny z ciałem zmarłego. Pogrzeby kobiet miały we Florencji uroczystą formę  

w dwóch przypadkach: kiedy umierała małżonka lokalnego mieszczanina jeszcze za 

jego życia, bądź wdowa, która osieracała dzieci108.  

Koszty pogrzebów niekiedy przekraczały możliwości finansowe rodzin. Antonio 

i Francesco Masi po śmierci ojca w 1405 r. zmuszeni byli sprzedać wyposażenie domu 

łącznie z ubraniami należącymi do rodziców by spłacić 140 florenów pożyczki 

przeznaczonej na pogrzeb. W 1422 r. w jednym z listów Palla Strozzi, najbogatszy 

mieszkaniec Florencji, narzekał, że koszty pogrzebu ojca, który odbył się 4 lata 

wcześniej zmniejszyły jego budżet. Elementem uroczystości wymagającym 

największych wydatków były czarne, żałobne szaty przeznaczone dla rodziców, 

rodzeństwa, małżonki, dzieci. Zdarzały się również przypadki kiedy stroje wdów były 

wyjątkowo kosztowne. Przywołać tu można Martinellę Bardi, która podczas mszy 

żałobnej za swojego męża Antonio da Panzano w 1423 r. odziana była w suknię, na 

którą zużyto 23 łokcie materiału (czyli dwukrotnie więcej niż zazwyczaj). Dodatkowo 

kobieta odziana była w futrzany płaszcz oraz kaptur109. W przygotowanie ceremonii 

pogrzebowych angażowały się również świeckie konfraternie. Oprócz dbania o oprawę 

                                                           
108 S.T. Strocchia, Death Rites and the Ritual Family in Renaissance [w:] Florence Life and Death in 

Fifteenth-Century Florence (ed.) M.Tetel, R.G.Witt, Durham 1989, s. 124-127, 130-131, 135; N. Tomas, 

Did women, s. 315. 
109 S.T. Strocchia, Death, s. 130, 139-140; C. Klapisch-Zuber, Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 

1340-1440, Paris 2006, s. 75. 
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uroczystości swoich współbraci, angażowali się ponadto w organizację pochówków 

ubogich mieszkańców Florencji110. Grzebaniem zmarłych zajmowali się beccamortui 

lub becchini. Należeli do arte dei Medici e Speziali, którego konsule wydali w 1376 r. 

listę maksymalnych opłat jakie powinni oni pobierać za swoje usługi, a zaliczały się do 

nich powiadomienie mieszkańców o śmierci danego obywatela, przygotowanie 

pochówku, zwołanie żałobników oraz nadzór nad ceremonią. Cech medyków  

i aptekarzy żądał wyższych opłat za pogrzeby duchownych, rycerz, sędziów bądź 

medyków. Musiał jednak znacznie je obniżać w przypadku pochówku dzieci z ubogich 

rodzin. Sytuacja ta wymuszała na grabarzach z każdej dzielnicy informowania 

notariusza cechu o zgonach mieszkańców zanim przystąpiono do organizacji pogrzebu. 

Członkowie arte dei Medici e Speziali chcieli mieć przede wszystkim możliwość 

przewidywania wysokości swoich dochodów, a te zależały od statusu społecznego 

osoby zmarłej. Odnotowywanie liczby pochówków było zadaniem Ufficio della grascia 

zaopatrującego Florencję w żywność i kontrolującego jej produkcję. Urząd uzyskiwał 

wówczas wiedzę o ilości produktów żywnościowych potrzebnych mieszkańcom111. 

 Przygotowywaniem i wygłaszaniem pochwalnych przemówień podczas 

pogrzebów ważnych dla miasta osób zajmowali się florenccy humaniści112.  

W 1428 r. Leonardo Bruni napisał eulogię na cześć zmarłego Nanniego Strozzi, 

wygnanego z powodów politycznych do Ferrary członka jednego z najzamożniejszych 

florenckich rodów, który w 1378 r. dołączył do armii księcia Niccolò III d’Este. Bruni 

w swym tekście ukazał go jako mężnego żołnierza i obywatela. Wydaje się, że wybór 

Strozziego związany był z przejściem w 1425 r. na żołd Księstwa Mediolanu kondotiera 

Niccolò Piccinino będącego do tej pory na usługach Republiki Florenckiej. Poeta miał 

bowiem na celu przedstawić idealnego żołnierza i obywatela, dla którego patriotyzm 

stanowi nadrzędną wartość, a taką postacią był właśnie Nanni Strozzi. W napisanej 

mowie pogrzebowej Leonardo Bruni podkreślił pochodzenie florentyńczyków od 

Etrusków, a następnie  Rzymian, zaznaczając ich rolę w podbojach Europy i innych 

kontynentów113.  

                                                           
110 R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. L’egemonia guelfa e la vittoria del popolo, 

Firenze 1957, s. 385. 
111 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 260-261, 267 H. Manikowska, Nadzór, s. 47. 
112 J. Burkhardt, Kultura, s. 150. 
113 J. McManamon, Continuity and Change in the Ideals of Humanism: The Evidence from Florentine 

Funeral Oratory [w:] Life and Death in Fifteenth-Century Florence (ed.) M.Tetel, R.G.Witt, Durham 

1989, s. 73-74; F. Ricciardelli, The Politics of Exclusion in Early Renaissance Florence [w:] Late 

Medieval and Early Modern Studies, vol. 12, Turinhout 2007, s. 24. 



195 

 

Władze Florencji finansowały pogrzeby najbardziej zasłużonych dla miasta 

obywateli. Tak było w przypadku kanclerzy Republiki Florenckiej: Coluccia 

Salutatiego (zmarłego w 1406 r.), Leonarda Bruni (1444 r.) oraz Carla Marsuppiniego 

(1453 r.). Pogrzeb Bruniego był niezwykle wystawną ceremonią. Przygotowano ją  

w oparciu o znajomość rytuałów pożegnalnych rozpowszechnionych w starożytnym 

Rzymie. Tym samym prośba kanclerza o skromną ceremonię, którą zawarł w swoim 

testamencie została pominięta. Najbardziej uroczyste obrzędy pogrzebowe na terenie 

Florencji w piętnastym stuleciu zorganizowano z okazji pochówku kondotiera Niccolò 

da Tolentino w 1435 r. W procesji, która przeszła wówczas ulicami miasta brała udział 

rodzina, kler oraz wojskowi. Wokół baldachimu niesionego nad trumną żałobnicy 

trzymali 160 świec. Podczas pochodu powiewały sztandary114. Renesansowy kult 

wybitnych jednostek przekładał się także na czczenie miejsc ich pochówków. 

Panteonem zasłużonych florentyńczyków stał się kościół Santa Croce, choć początkowo 

funkcję taką pełniła katedra115.  

Warty przytoczenia jest fakt, że florentyńczycy pisali mowy pogrzebowe nie 

tylko na cześć swoich rodaków, ale również ku pamięci osób, które przyczyniały się do 

zmian w bieżącej polityce europejskiej. W 1456 r. humanista i filozof będący 

wysłannikiem Medyceuszy w misjach dyplomatycznych Donato Acciaiuoli napisał 

orację na cześć zmarłego Jánosa Hunyady’ego, który pokonał w tym samym roku 

wojska tureckie w bitwie pod Belgradem. Autor ukazał Królestwo Węgier jako ostoję 

chrześcijaństwa w Europie stanowiącej już od 3 lat cel podbojów armii Mehmeda II116. 

W 1478 r. Wspomniany wyżej Acciaiuoli zmarł w czasie podróży do Francji 1478 r. 

Cristoforo Landino, który wygłosił przemowę ku jego pamięci, podkreślał jego zasługi 

jako urzędnika państwowego jak również oddanie nieformalnym władcom Florencji – 

Medicim117. 

W pogrzebie Giovanniego Bicci de’Medici w 1429 r. brali udział jego synowie 

Cosimo i Lorenzo wraz 28 mężczyznami z rodu118. Cosimo de’Medici zaznaczył  

w swoim testamencie, aby nie wyprawiać mu uroczystego pogrzebu. Jednak z uwagi na 

jego zasługi dla Florencji obywatele zdecydowali o organizacji podniosłej ceremonii, 

podczas której nazwano go Pater Patriae, czyli ojciec ojczyzny.  Pogrzeb odbył się  

                                                           
114 C. Molinari, Spettacoli, s. 21-22; C. Cassini, I gesti, s. 74. 
115 J. Burkhardt, Kultura, s. 104-105; P. Johnson, Krótka, s. 37. 
116 J. McManamon, Continuity, s. 75. 
117 Tamże. 76-77. 
118 S.T. Strocchia, Death, s. 128. 
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w kościele San Lorenzo przy obecności tamtejszych duchownych, zakonników  

z klasztoru San Marco oraz Badia z Fiesole119. Po śmierci Lorenza de’Medici  

w rodzinnej willi Careggi w dniu 8 kwietnia 1492 r. jego ciało przewieziono o godzinie 

5 nad ranem do florenckiego kościoła San Marco. Kilka godzin później rozpoczęły się 

uroczystości, podczas których Medyceusza pochowano w San Lorenzo gdzie tamtejszą 

dawną zakrystii zamieniono na miejsce pochówku członków rodziny120. 

                                                           
119 F. Guicciardini, Historie, s. 21; J. McManamon, Continuity and Change in the Ideals of Humanism: 

The Evidence from Florentine Funeral Oratory [w:] Life and Death in Fifteenth-Century Florence (ed.) 

M.Tetel, R.G.Witt, Durham 1989, s. 77; C. Cassini, I gesti, s. 77; R.J. Crum, J.T. Paoletti, ,,…Full of 

People of Every Sort”: The Domestic Interior [w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. 

Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 280-281. 
120 A. Lapini, Diario, s. 28; R.W. Gaston, Sacred Place and Liturgical Space: Florence’s Renaissance 

Churches [w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, 

s. 348. 
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Rozdział IV 

 

Uroczystości religijne 

4.1 Rola Kościoła i religijności 

 

Piętnastowieczna Florencja była miastem, które według hiszpańskiego 

dominikanina, Juana de Torquemada odznaczało się observantia pietatis atque 

religionis christiane cultu. Słowa te napisał kilka lat po zakończeniu soboru 

florenckiego, którego był uczestnikiem1. Kościół w piętnastowiecznej Florencji był 

silnie związany z najbogatszymi rodzinami mieszczańskimi oraz arti. To głównie dzięki 

ich głębokiej pobożności i finansowym wsparciu na terenie miasta mogło powstawać 

wiele świątyń, kapliczek czy też rzeźb i obrazów umieszczanych w murach budynków. 

O sprawach wiary nie mówiono wyłącznie podczas celebry nabożeństw, ale także  

w domach i szkole. Obowiązkowa była znajomość Credo, 7 grzechów głównych,  

7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego czy 10 przykazań. Kładziono też 

nacisk na solidne przygotowanie do spowiedzi, zarówno penitentów jak i duchownych2.  

Nową formą przeżywania wiary była tzw. devotio moderna, która swoją 

popularność zdobyła dzięki Tomaszowi à Kempis i jego czteroczęściowym dziele  

O naśladowaniu Chrystusa. Ten nowatorski nurt pobożności proponował ludziom 

świeckim indywidualne praktyki duchowe, które były dotychczas domeną zakonników. 

Rozwój religijny miał pozostawać pod nadzorem przewodnika duchownego 

zalecającego modlitwy i lektury Pisma Świętego3.  

10 maja 1419 r. Florencja została ogłoszona przez papieża Marcina  

V metropolią, a na jej pierwszego biskupa metropolitarnego wybrano Amerigo Corsini. 

Wraz z uzyskaniem wpływów na rządzenie miastem przez rodzinę Medicich, biskupi 

byli odsuwani od  podejmowania decyzji. Catasto z 1427 r. wspomina, że ¼ bogactwa 

                                                           
1 L. Boschetto, Società e cultura a Firenze al tempo del Concilio. Eugenio IV tra curiali, mercanti e 

umanisti (1434-1443), Roma 2012, s. 515.  
2 G. Aranci, La catechesi a Firenze [w:] La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo (a cura di) G.Rolfi, 

Milano 1992, s. 73-87. 
3 J. Chelini, Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996, s. 393-395; P. 

Chaunu, Le temps des Reformes. Histoire religieuse et système de civilisation. La Crise de la chrétienté. 

L’Éclatement (1250-1550), Paris 1975, s. 258-261. 
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w mieście podlegającego opodatkowaniu przypadała Kościołowi. Duchowni włączali 

się w pomoc charytatywną – budowali szpitale, hospicja, czy sierocińce. Bywali oni 

najczęściej świadkami przy spisywaniu testamentów. U schyłku życia wielu 

florentyńczyków pogłębiało swoją religijność poprzez czytanie tekstów biblijnych, 

traktatów czy medytacje. 

 W XIII wieku na terenie Florencji zaczęły powstawać najważniejsze  

i najokazalsze kościoły wznoszone przez zakony żebracze przy pomocy finansowej 

Signorii oraz mieszkańców. W 1221 r. dominikanie rozpoczęli budowę Santa Maria 

Novella. W dalszej kolejności pojawiły się świątynie: Santa Croce (z inicjatywy 

franciszkanów w 1226 r.), Santissima Annunziata (siedziba serwitów w 1248 r.), Santo 

Spirito (kościół augustianów w 1250 r.), Ognisanti (siedziba humiliatów od 1251 r.) 

oraz Santa Maria degli Carmine (zakon karmelitów w 1268 r.). Budynki kościołów 

należące do zakonów dominikanów i franciszkanów stały się największymi  

i najbardziej okazałymi przykładami architektury sakralnej ówczesnej Florencji4. 

Mówiąc o zaangażowaniu florenckich kupców czy bankierów w budowę kościołów 

należy zaznaczyć, że wiele z kaplic fundowali w ramach pokuty członkowie rodów, 

którzy wzbogacali się poprzez lichwę. Tak było w przypadku Bardich i Peruzzich. 

Ściany kaplicy tej pierwszej rodziny zostały ozdobione przez Giotta scenami z życia św. 

Franciszka5.  

Uczestnictwo w porannej mszy świętej i wieczornych nieszporach było dla 

wielu florentyńczyków nieodłącznym elementem każdego dnia. Powszechne wśród 

bogatych mieszczan było fundowanie kościelnych dekoracji, bądź rodzinnych kaplic. 

Jedną z przyczyn tak gorliwej troski o świątynie (datki na msze, dobra przepisane 

kościołowi w testamentach, pomoc charytatywna) było powszechne wówczas 

przekonanie, że dusza człowieka po śmierci może szybciej opuścić czyściec pod 

warunkiem zaangażowania się w finansowe wspieranie wspólnoty religijnej w życiu 

doczesnym6.  

                                                           
4 G.W. Dameron, Florence and Its Church in the Age of Dante, Philadelphia 2004, s. 171-173; A. Panella, 

Storia, s. 74-75, 140-141; G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 190; A. Chastel, Sztuka, 

t. 1, s. 139; B. Beuys, Florencja, s. 32. 
5 B. Pullan, A History, s. 190-191; M. Hollingsworth, Medyceusze, s. 39. 
6 E. Conti, A. Guidotti, La civiltà fiorentina del Quattrocento, Firenze 1993, s. 111; G.A. Brucker, 

Kultura, s. 172-175; G.W. Dameron, Florence, s. 171-173; A. McLean, Włoska architektura późnego 

średniowiecza [w:] Renesans w sztuce włoskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek (red.) R.Toman, 

Kraków 2007, s. 22-25; J.A. Davis, Hospitals, Charity, and the Culture of Compassion in the Twelfth and 

Thirteenth Centuries [w:] Approaches to Poverty in Medieval Europe. Complexities, Contradictions, 
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W codziennej religijności lokalnej społeczności bardzo ważną rolę postać Matki 

Bożej. Istniało wiele jej wizerunków, które otaczano kultem. Jak wynika ze źródeł 

historycznych, florentyńczycy największą czcią darzyli obraz Maryi wykonany na 

przełomie XII i XIV wieku z odległej o 6 mil Imprunety. Był on często przywożony do 

miasta ponieważ - jak wierzono – ochraniał je przed wszelkimi nieszczęściami, 

szczególnie wtedy gdy zawodziły wcześniejsze modlitwy i procesje. Nie dziwi więc, że 

florentyńczycy nazywali obraz Nostra Donna. Zazwyczaj o pielgrzymkę Madonny  

z Imprunety zabiegała najpierw Signoria niekiedy konsultując datę przybycia obrazu  

z astrologiem. Czasami o momencie przybycia decydowało zagrożenie ze strony innego 

państwa. Obraz Madonny przywozili po całonocnej podróży klerycy z sanktuarium  

w Imprunecie. Spod miejskiej bramy San Pietro Gattolino ruszała procesja prowadząca 

do katedry. Następnie idąc via Tornabuoni pochód przechodził przez most Santa Trinità 

na drugą część miasta. Powrotna droga prowadziła przez Ponte Vecchio, aż na Piazza 

della Signoria gdzie florencki biskup celebrował mszę7. Luca Landucci zanotował  

w swoich wspomnieniach, że gdy 30 maja 1483 r. na florenckie ulice wyniesiono obraz 

Madonny z Imprunety nastąpił koniec ponad miesięcznych opadów deszczu8.  

Kult relikwii (w rozumieniu szczątek ludzkiego ciała) we Florencji był mało 

rozpowszechniony, co Jacob Burckhardt tłumaczy wydarzeniem z 1352 r. kiedy ksieni  

z Neapolu ofiarowała miastu falsyfikat ramienia św. Reparaty wykonany z drzewa  

i gipsu. Według autora Kultury odrodzenia we Włoszech inną przyczyną braku 

popularności relikwii wśród florentyńczyków był wstręt wobec martwego ludzkiego 

ciała. Istniało jednak zainteresowanie przedmiotami związanymi z osobami świętych. 

W 1454 r. rzemieślnicy z arte della Lana zakupili za kwotę 800 florenów relikwie  

z Konstantynopola, wśród których znalazły się fragment bicza użytego podczas męki 

Chrystusa, kawałek jego szaty oraz element krzyża. Umieszczono je nad ołtarzem we 

florenckiej katedrze9.   

 Na terenie piętnastowiecznej Florencji działało około 100 bractw religijnych 

skupiających głównie mężczyzn (organizacje te były również bardzo popularne wśród 

                                                                                                                                                                          
Transformation, c. 1100-1500, (ed.) S. Farmer, Turnhout 2016, s. 28-29; J. Burckhardt, Kultura, s. 292-

293. 
7 R.C. Trexler, Florentine Religious Experience: The Sacred Image ,,Studies in the Renaissance”, vol. 19 

(1972), s.11-13; R.W. Gaston, Sacred Place and Liturgical Space: Florence’s Renaissance Churches [w:] 

Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 336-337; B. 

Beuys, Florencja, s. 128-129, 212. 
8 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 44; P. Burke, Kultura, s. 109. 
9 J. Burckhardt, Kultura, s. 294; G.A. Brucker, Renaissance, s. 212. 
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miejskiej młodzieży). Na szczególną uwagę zasługują dwa typy bractw: laudesi czyli 

śpiewaków pieśni religijnych głównie ku czci Maryi i świętych oraz biczowników 

zwanych flagellanti. Pierwsze bractwo we Florencji Laudesi di Santa Maria Novella 

zostało założone w 1244 r. przez brata Pietro da Verona. Kiedy w tym samum roku 

dominikanin przybył do stolicy Toskani miały wówczas miejsce walki pomiędzy 

stronnictwami gwelfów i gibelinów. Wielu spośród tej drugiej grupy stało się 

zwolennikami herezji katarskiej z czym postanowili walczyć florenccy dominikanie, 

wśród których znalazł się również Pietro da Verona.  Jego członkowie spotykali się 

wieczorami by wspólnie śpiewać maryjne pieśni. W późniejszym czasie stowarzyszenie 

przyjęło nazwę Compagnia di San Pietro Martire. Liczba osób należących do bractw 

mogła się różnić. Przykładowo, do kompanii San Paolo w 1434 r. należało 182 

członków wśród których znajdowało się 50 tkaczy, 30 kupców, 12 rzeźbiarzy, murarzy, 

malarzy, 33 aptekarzy, 30 sędziów, notariuszy, 15 bankierów, jedwabników  

i włókniarzy10. Na uwagę zasługują także Confraternita della Misericordia, której 

członkowie skupiali się na pomocy chorym i grzebaniu zmarłych, czy Compagnia di 

Santa Maria del Bigallo niosąca ratunek sierotom. W 1410 r. założono Santa Maria 

della Pieta, do której zapisywali się przedstawiciele wszystkich klas społecznych 

Florencji za wyjątkiem najniższej. Obowiązywał ich zakaz uprawiania hazardu oraz 

przebywania w tawernach. Dwa razy w ciągu roku musieli przystępować do komunii,  

a do spowiedzi w każdym miesiącu. Co drugą sobotę spędzali na wspólnej modlitwie, 

soboty i niedzieli poświęcali na rozdawaniu ubogim po 3 bochenki chleba oraz butelkę 

z winem. Co miesięczne spotkania miały na celu zarysowanie planów działalności 

charytatywnej11.  

Na obszarach XIV i XV-wiecznej Europy rozwijało się ludowe kaznodziejstwo 

praktykowane chociażby przez zakony dominikanów, franciszkanów, karmelitów czy 

augustianów. Wierni mogli wysłuchiwać kazań niedzielnych, świątecznych, 

wielkopostnych odnoszących się do Ewangelii na poszczególny dzień czy 

                                                           
10 D. Kent, Il commitente e le arti, s. 79-83;  B. Beuys, Florencja, s. 212-213; G.A. Brucker, Renaissance, 

s. 208; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. Lotte sveve, Firenze 1969, s. 409; M. Olczyk, 

Florencka Konfraternia Miłosierdzia. Wokół początków jednej z najstarszych w świecie instytucji 

charytatywnych [w:] Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata (red.) D. 

Bryl, F. Lenort, Poznań 2012, s. 275-276. 
11 R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. Lotte sveve, Firenze 1969, s. 409; G.A. Brucker, 

Renaissance, s. 208-209; S. Stallini, Le théâtre, s. 15; L. Sandri, I buonomini di San Martino e la 

,,nuova” misericordia nella seconda meta del XV secolo [w:] Consorterie politiche e mutamenti 

istituzionali in età laurenziana (a cura di) M.A. Morelli Timpanaro, Firenze 1992, s. 245; J.M. Najemy,  

Italy, s. 65-66. 



201 

 

zawierających wątki hagiograficzne. W ten sposób głoszenia słowa bożego wpisywali 

się również wędrowni kaznodzieje, którzy poprzez swoje kazania wpływali na emocje 

wiernych wzbudzając lęk czy smutek. Coraz bardziej świadome dostrzeganie 

niedoskonałości tkwiących w działaniach kościelnej hierarchii inspirowało wielu 

kapłanów do głoszenia kazań postulujących reformy12.  

Przy omówieniu dziejów miasta wspomniano o postaci Girolamo Savonaroli, 

który wykorzystał zmniejszające się wpływy Medicich na rządy w mieście do 

sprawowania w latach 1494-1498 swoich teokratycznych rządów. Savonarola był bez 

wątpienia najbardziej znanym kaznodzieją w historii późnośredniowiecznej Florencji. 

Otwarcie krytykował zamożnych mieszkańców i ich wystawne życie. Surowe reguły, 

które wprowadzał dążyły do całkowitej eliminacji radosnego świętowania. Zamiast tego 

zalecał medytacje oraz wspólne modlitwy13.  

Jednak jeszcze przed pojawieniem się we Florencji charyzmatycznego 

dominikanina przybywali inni kaznodzieje zyskujący swymi kazaniami popularność 

wśród wiernych. W czasie Wielkiego Postu w 1488 r. florentyńczycy słuchali  

w katedrze kazań franciszkanina Bernardina da Feltre. Duchowny poświęcił w nich 

wiele uwagi Żydom, których oskarżał o stosowanie lichwy. Zachęty do ich wygnania  

z miasta przekonały ponad 3 tysięcy młodych florentyńczyków do rozpoczęcia 

rozruchów przeciwko Żydom. Zostały one jednak szybko stłumione, a Bernardinowi da 

Feltre nakazano opuścić Florencję14.  

Ważną postacią w życiu religijnym florentyńczyków był Antonino Pierozzi prior 

klasztoru San Marco w latach 1439-1444, a następnie (m.in. dzięki listom polecającym 

do papieża Eugeniusza IV pisanym przez Signorię i Cosima de’ Medici) arcybiskup 

miasta od 1446 r. Jak wspominał Vespasiano da Bisticci, zakonnik ten oddawał ubogim 

wszystkie swoje oszczędności i podróżował wyłącznie na mule. Nie opuszczał żadnych 

mszy w katedrze, a ewangelizację szerzył również poprzez swoje dzieła Summa 

Theologica czy Summa Historiale. Pierozzi często doradzał mieszkańcom w kwestiach 

zgodności ich kontraktów finansowych z prawem. Był ponadto przeciwnikiem 

                                                           
12 K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 179-185; J. Chelini, Dzieje, s. 396-399; J. 

Delumeau, Cywilizacja, s. 126-127. 
13 R.J. Wieczorek, Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech (1470-1527). Mediolan, Ferrara, 

Mantua, Florencja, Rzym, Poznań 2013, s. 231. 
14 Według zarządzenia priorów z 1430 r. liczba Żydów we Florencji nie mogła przekroczyć 70. 

Zagwarantowano im prawa do życia według własnych tradycji oraz studiowania ksiąg religijnych. Mając 

na uwadze bezpieczeństwo w mieście Żydzi nosili znak rozpoznawczy-żółte ,,O”, B. Beuys, Florencja, s. 

211. 



202 

 

przejmowania posagów przez rodziny w sytuacji gdy umierała młoda małżonka. Radził 

florentyńczykom, którzy swoje oszczędności lokowali w banku Monte oddawać na 

rzecz miasta. Vespasiano pisał, że kiedy Pierozzi mijał loggię Buondelmonte, w której 

przesiadywali hazardziści, natychmiast przestali oni grać i zawstydzeni upadli przed 

arcybiskupem na kolana. Z inicjatywy Pierozziego w 1442 r. powstało bractwo 

Buonomini di San Martino złożone z 12 osób wspomagających florentyńczyków, którzy 

stracili majątki w wyniku upadku swoich warsztatów rzemieślniczych bądź placówek 

bankowo-handlowych. Bractwo wspierało także biedaków, którzy nie chcieli żebrać. 

Członkowie Buonomini di San Martino uzyskiwali również wsparcie od Cosima 

de’Medici, który przekazywał im hojne datki pieniężne jak również dary w postaci 

wina, mąki czy jajek15. Jednym z członków bractwa został w 1491 r. Lorenzo 

de’Medici. Nie brał jednak udziału w pomaganiu potrzebującym, co uniemożliwiała mu 

choroba16. 

Działania podejmowane przez florenckich duchownych pozostawały pod 

ogromnym wpływem Medicich. Przyczyniał się do tego fakt, że przedstawiciele tego 

bankierskiego rodu chętnie powoływali się na swoje kontakty ze Stolicą Apostolską, 

której oferowali usługi finansowe. Przykładem może być wydarzenie z 1432 r. kiedy 

uznali, że duchowni pełniący posługę w ich rodzinnym kościele San Lorenzo, powinni 

posiadać takie same godności jak księża z katedry arcybiskupiej Santa Maria del Fiore. 

Medici byli świadomi znaczenia rodzinnej świątyni symbolizującej ich polityczne 

wpływy dlatego przekonali papieża Eugeniusza IV, aby nadał duchownym z San 

Lorenzo identyczne prerogatywy jak duszpasterzom z il Duomo. Decyzja weszła  

w życie choć zaprotestowała Signoria, której podstawowym zarzutem wobec Medicich 

było stosowanie przez nich podziału florenckiego Kościoła na prywatny i publiczny. Co 

ciekawe, grupa laudesi działająca przy San Lorenzo zdobywała informacje od innych 

bractw religijnych dotyczących ich preferencji politycznych, tym samym pomagając 

Cosimo w ocenie wpływów Medicich na terenie Florencji17.  

                                                           
15 The Vespasiano memoirs: lives of illustrious men of the XVth century, tłum. W. George, E. Waters, 

New York 1963, s. 157-159; A. Ostrowski, Savonarola, s. 36; D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans, s. 

359; P. Gavitt, Corporate Benedicence and Historical Narratives of Communal Well-Being [w:] 

Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 148-150. 
16 L. Sandri, I buonomini di San Martino e la ,,nuova” misericordia nella seconda meta del XV secolo 

[w:] Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana (a cura di) M.A. Morelli 

Timpanaro, Firenze 1992, s. 246; P. Burke, Kultura, s. 177. 
17 P. Viti, La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo: aspetti e momenti di una storia[w:] La chiesa e la 

città a Firenze nel XV secolo (a cura di) G.Rolfi, Milano 1992, s. 19-35; D. Kent, Il committente, s. 83.  
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Dzień 6 lipca 1439 r. zapisał się w szczególny sposób nie tylko w historii miasta, 

ale również w dziejach chrześcijaństwa. W katedrze Santa Maria del Fiore podczas 

XVII soboru powszechnego zaprezentowano treść bulli Laetentur coeli (Niech radują 

się niebiosa) jednoczącą formalnie Kościół Łaciński ze Wschodnim. Odczytana po 

łacinie przez kardynała Giuliano Cesarini i jego bizantyńskiego odpowiednika Basiliosa 

Bessariona po grecku nie zagwarantowała jednak trwałego pojednania obu wyznań. 

Przyczyn zorganizowania tego wydarzenia we Florencji należy szukać kilka lat 

wcześniej. Perspektywa zbliżającej się do Konstantynopola agresji tureckiej wymusiła 

na cesarzu bizantyjskim Janie VIII Paleologu zwrócenie się o pomoc do państw 

chrześcijańskich.  Początkowo sobór został zwołany przez papieża Marcina V  

w Bazylei na dzień 1 lutego 1431 r. jednak z powodu śmierci zwierzchnika Kościoła, 

wydarzeniu przewodniczył jego następca - Eugeniusz IV, który niebawem (w 1434 r.) 

został wypędzony z Rzymu. Antypapieska rewolta sprowokowana została przez 

kardynałów, którym stopniowo ograniczano prawa oraz rodzinę Colonnów (skoligaconą 

z Marcinem V) pozbawianą majątków kościelnych. Eugeniusz IV znalazł schronienie 

we Florencji na okres 9 lat. W latach 1437-1439 sobór kontynuowano w Ferrarze. 

Niestety miasto zmagało się z rozprzestrzeniającą epidemią dżumy, co wywoływało 

niepokój ze strony przedstawicieli Kościoła Wschodniego. Pojawił się również problem 

finansowy, gdyż papież nie chciał dłużej opłacać ich pobytu. Wówczas z propozycją 

pieniężnego wsparcia oraz przeniesienia obrad do swojego miasta wyszli 

przedstawiciele florenckiej Signorii oraz Cosimo de’ Medici (zaproszenie to uważane 

jest przez niektórych historyków za najważniejszy sukces dyplomatyczny Medyceusza) 

na co przystanęli uczestnicy soboru. Rozmowy w Ferrarze zakończyły się dnia 10 

stycznia 1439 r.  Eugeniusz IV przybył do Florencji 27 stycznia tego samego roku. 

Drogę odbył przez górzyste tereny Pistoi w eskorcie ferraryjskich żołnierzy, którzy 

chronili go przed ewentualnymi atakami ze strony Niccolò Piccinio, mediolańskiego 

kondotiera wysłanego z polecenia Sforzów. W dalszej kolejności do Florencji 

przyjechał metropolita kijowski Izydor (3 lutego), natomiast patriarcha 

Konstantynopola Józef II – 12 lutego. Dnia 14 lutego cesarz Jan Paleolog dotarłszy 

wraz ze swymi poddanymi do murów miasta zatrzymał się przy bramie San Gallo. Tam 

nastąpiło wygłoszenie przez kanclerza Republiki Leonarda Bruni uroczystej mowy 

powitalnej w języku greckim18.  

                                                           
18 L. Caciolli, La città del Concilio [w:] La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo (a cura di) G. Rolfi, 
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Na soborze oprócz Greków pojawiły się ponadto delegacje m.in. z Perugii, 

Wenecji, Genui, Armenii, Indii, Egiptu, Etiopii, Jerozolimy, krajów słowiańskich, 

wysłannicy króla Aragonii, czy też prokurator króla Anglii Andrew Holes oraz Francji 

Nicholas Cœur.  Dokumenty sporządzone po łacinie i grece powstałe w czasie soboru 

trwającego do 1443 r. zawierały potwierdzenie takich dogmatów wiary jak istnienie 

czyśćca, prymat papieża oraz pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna (filioque). 

Posiadały one również wzmiankę o zachowaniu przez prawosławnych możliwości 

przyjmowania komunii pod postacią zakwaszonego chleba. Podczas soboru 

florenckiego podpisano ponadto unię z Kościołem aramejskim (22 listopada 1439 r.) 

oraz koptyjskim (4 lutego 1441 r.)19. 

Choć sama unia pomiędzy dwoma Kościołami nie przetrwała próby czasu to 

konsekwencje soboru florenckiego były dostrzegalne zarówno w sferze polityki, 

ekonomii jak i kultury. Bogaci mieszczanie uzyskali niemałe dochody z wynajmu 

uczestnikom wydarzenia pomieszczeń mieszkalnych w swoich rezydencjach. Patriarcha 

Józef zamieszkał w pałacu Ferrantinich, a Jan Paleolog w domu należącym do rodziny 

Peruzzich. Podobnie kupcy, którzy sprzedawali wełnę czy luksusowe artykuły takie jak 

np. biżuteria przeznaczona na prezenty, kupowane przez członków Signorii, czy innych 

magistratur. Kontakty z wyznawcami Kościoła Wschodniego wzmocniły współpracę  

w zakresie importu i eksportu towarów w obszarze Morza Śródziemnego. Dyskusje  

z przybyłymi Grekami były okazją do wymiany poglądów na temat interpretacji pism 

ojców Kościoła, a także autorów starożytnych - Platona, czy Arystotelesa. Wschodni 

orszak na czele z Janem VIII Paleologiem został uwieczniony na fresku Benozza 

Gozzoli w pałacu Medici Riccardi20. 

Mówiąc o religijności w piętnastowiecznej Florencji warto zwrócić uwagę na 

powstałą wówczas ideę łączenia filozofii i wiary, której autorem był Marsilio Ficino. 

Według tego myśliciela człowiek może uzyskać najlepszy kontakt z Bogiem, który jest 

Dobrem, Prawdą i Pięknem poprzez poznawanie samego siebie. Ponadto uważał, że już 

                                                                                                                                                                          
Milano 1992, s. 67-73; J. Keller, Sobory powszechne w średniowieczu [w:] Katolicyzm średniowieczny 

(red.) J. Keller, Warszawa 1977, s. 171-176; G. Rolfi, Gli arcivescovi di Firenze [w:] La chiesa e la città 

a Firenze nel XV secolo (a cura di) G. Rolfi, Milano 1992, s. 53-67; L. Boschetto, Società, s. 178-179; O. 

Halecki, Od unii florenckiej do unii brzeskiej, t.1, Lublin 1997, s. 66-79; H. Chadwick, Historia rozłamu 

Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, Kraków 2009, s. 

338-342.  
19 L. Caccioli, La città, s. 67-73; L. Boschetto, Società, s. 246-247; J. Gill, The Council of Florence, 

Cambridge 1959, s. 140-142; J. Chelini, Dzieje, s. 367-370; H. Chadwick, Historia rozłamu, s. 342-344. 
20 L. Boschetto, Società, s. 194-247; L. Caciolli, La città, s. 67-73; J. Heers, Dwór papieski w czasach 

Borgiów i Medyceuszy, Warszawa 2014, s. 19-20; F.A. Hyett, Florence, s. 270-272. 
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w pismach powstałych w czasach cywilizacji egipskiej czy greckiej (zwłaszcza Platona) 

można dostrzec przejawy chrześcijańskiej myśli teologicznej21. Zapoznawanie się  

z tekstami stworzonymi przez wyznawców różnych religii było według Ficina drogą do 

zrozumienia istoty wiary. Studia nad nimi nie oznaczały dla niego oddalania się od 

chrześcijaństwa, a jedynie pogłębiały wiedzę22.  

Inny florentyńczyk Giannozzo Manetti (1396-1459) kupiec, polityk i humanista 

przedstawiał relację Boga i człowieka na przykładzie zależności pomiędzy nadzorcą 

firmy, a skarbnikiem (ten drugi zobowiązany jest do zdawania relacji z wydawanych 

przez siebie pieniędzy, które otrzymał od właściciela). Takie ukazanie, choć 

nawiązujące do kupieckiej rzeczywistości, stanowi odniesienie do biblijnej 

przypowieści o talentach, która przypomina czytelnikom, że każdy człowiek został 

obdarzony przez Boga darami i za to powinien być mu wdzięczny. Manetti był autorem 

dzieła De dignitate et excellentia hominis libri IV, napisanym ok. 1453 r. W swoim 

tekście florencki myśliciel odrzucił średniowieczną perspektywę religijną, zgodnie  

z którą człowiek, istota pełna wad, powinien cierpieć z powodu grzechu pierworodnego. 

Mając na uwadze słowa Pisma Świętego, że ludzie stworzeni zostali przez Boga na jego 

podobieństwo podkreślał ich doniosłą rolę w świecie. Manetti zaznaczał, że wielkim 

darem Stwórcy jest wolność, dzięki której człowiek może realizować się w swojej 

twórczości23. 

Pomimo głębokiej religijności florentyńczycy podobnie jak większość ludzi 

epoki późnego średniowiecza ulegali fascynacji przesądami, przepowiedniami  

i horoskopami. Wierzono w nadprzyrodzone siły przyrody i ich wpływ na ludzi o czym 

świadczy zapis w dzienniku Luca Landucci mówiący o zaćmieniu księżyca w kwietniu 

1483 r., które według autora spowodowało śmierć dwójki dzieci. Cosimo de’Medici 

niekiedy korzystał z porad astrologów przy podejmowaniu niektórych decyzji,  

a Marsilio Ficino układał horoskopy dla dzieci z rodziny Medicich24. Kiedy Filippo 

                                                           
21 P.O. Kristeller,  Il pensiero, s. 56-57; A.R. Turner, Renaissance, s. 150-151; M. Adriani, Firenze, s. 

129-130; P. Viti, La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo: aspetti e momenti di una storia [w:] La 

chiesa e la città a Firenze nel XV secolo (a cura di) G. Rolfi, Milano 1992, s. 24; G. Homes, Ficino, 

Marsilio [w:] The Thames & Hudson Dictionary of the Italian Renaissance, London 2011.  
22 R. Saitschick, Ludzie, s. 246-247. 
23 P. Burke, Kultura, 153; C.G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge 

2006, s. 64-66. 
24 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 44; J. Burckhardt, Kultura, s. 308-312; M. Adriani, Firenze, s. 136-139. 
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Strozzi planował wznieść we Florencji w 1489 r.  swoją rezydencję zdecydował się 

najpierw na poradę u astrologa w sprawie daty i miejsca wzniesienia budowli25. 

4.2 Organizatorzy uroczystości 

 

Omówienie świąt religijnych obchodzonych we Florencji w XV wieku wymaga na 

wstępie poruszenia kwestii stosowanego wówczas kalendarza. Nowy Rok (Capodanno) 

rozpoczynał się 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (9 miesięcy przez 

Bożym Narodzeniem)26. Kalendarz gregoriański został wprowadzony w 1582 r. przez 

papieża Grzegorza. 

W ciągu roku florentyńczycy wielokrotnie mieli okazję do uczestniczenia  

w świętach religijnych. Pierwszego dnia stycznia obchodzono święto Obrzezania 

Pańskiego. Natomiast 25 (nawrócenie św. Pawła). 2 lutego odbywała się uroczystość 

Oczyszczenie Marii Dziewicy, 24 lutego św. Mateusza Apostoła. Pierwszego marca 

czczono świętych Filipa i Jakuba, kilka dni później (8 marca) wspominano św. Michała 

Archanioła, 25 marca św. Zenobiusza. 11 czerwca czczono św. Barnabę i Bartłomieja,  

a 24 odbywało się święto patrona miasta św. Jana Chrzciciela. 29 czerwca wspominano 

św. Piotra i Pawła,. W lipcu najważniejszy było 25 dzień tego miesiąca kiedy modlono 

się do św. Jakuba Apostoła. Wiele świąt wypadało w sierpniu: 10 wspominano św. 

Wawrzyńca, a 15 sierpnia uroczyście obchodzono Wniebowzięcie Marii Panny. Dnia 24 

sierpnia wypadała uroczystość ku czci św. Bartłomieja, a 28 sierpnia św. Augustyna. 

Dzień później wspominano ścięcie Jana Chrzciciela. We wrześniu obchodzono 

Narodziny Najświętszej Maryi Panny (8 września), a 10 dni póżniej wspominano św. 

Łukasza Ewangelistę, a zaraz po nim (29 września) św. Michała. W październiku 

modlono się  czwartym dniu miesiąca do św. Franciszka, następnie 8 czczono św. 

Reparatę, 18 października wspominano św. Łukasza, a 28 św. Szymona Judy. Listopad 

rozpoczynała uroczystość Wszystkich Świętych, a następnie 9 dnia miesiąca 

obchodzono dzień Świętego Zbawiciela. 11 czczono św. Marcina, a 30  św Andrzeja.  

W 6 grudnia wspominano św. Mikołaja, 13 św. Łucję, a 21 św. Tomasza Apostoła. 

Dodając do tego jeszcze Wielkanoc, Zielone Świątki, Wielki Post i obowiązkowe dni 

                                                           
25 P. Burke, Kultura, s. 152. 
26 S. Stallini, Le théâtre, s. 49. 



207 

 

kiedy zamykano sklepy (np. piątki dla rzeźników) wychodzi, że pracowano przez 230 

dni w roku, pozostałe 135 dni przeznaczano na świętowanie27.  

Głównymi organizatorami widowisk o charakterze religijnym były przede 

wszystkim świeckie bractwa określane jako compagnie lub brigate, których liczbę  

w XV w. na terenie Florencji i contada szacuje się na 88. Były to grupy składające się 

przede wszystkim z osób  podobnym wiekiem, zamieszkujących wspólną dzielnicę. 

Posiadali oni własną dewizę,  sztandary z symbolami, a podczas uroczystych dni nosili 

identyczne bogato zdobione stroje28.  

We Florencji działały bractwa dzieci i młodzieży pomiędzy 13, a 24 rokiem życia, 

których struktura przypominała stowarzyszenia dla osób dorosłych. Ze względu na wiek 

uczestników zadania były dostosowane do ich możliwości fizycznych i intelektualnych, 

a nadzór nad nimi sprawował opiekun grupy. Spotkania dziecięcych bractw miały 

przede wszystkim na celu pogłębianie religijności poprzez wspólne modlitwy, 

śpiewanie pieśni czy przygotowywanie spektakli. Przykładano uwagę do prawidłowej 

recytacji tekstów wykonywanych przed publicznością podczas wystawiania 

przedstawień o charakterze religijnym. Równocześnie nie zaniedbywano zabaw na 

świeżym powietrzu29. 

W 1410 r. anonimowy florencki złotnik założył pierwsze bractwo przeznaczone dla 

chłopców - Kompanię Anioła Rafaela (Compagnia dell’Angiolo Raffaello) zwaną także 

della Scala. Spotkania grupy odbywały się początkowo w szpitalu San Paolo,  

a następnie w mieszkaniu rodziny Buonavolti. Od 1430 r. siedzibę bractwa pełnił szpital 

della Scala. Pierwszy publiczny przemarsz Kompanii Anioła Rafaela odbył się 20 

kwietnia 1422 r. w dniu wypłynięcia do Aleksandrii pierwszej florenckiej galery. 

Kilkanaście lat później grupa zaprezentowała w kościele San Pancrazio spektakl 

poświęcony Narodzeniu Pańskiemu. Oglądali go członkowie Signorii oraz wizytujący 

Florencję papież Eugeniusz IV. Statut bractwa zredagowano w 1468 r, a działalność 

kontynuowano do 1785 r.30. 

4.3 Święto św. Jana Chrzciciela 

 

                                                           
27 P. Antonetti, La vie, s. 153-154. 
28 C. Molinari, Spettacoli, s. 69-70; F. Cardini, Le feste in Toscana tra medioevo ed età moderna [w:] F. 

Cardini ”De finiscibus Tuscie” Il medioevo in Toscana, Firenze 1989, s. 141; J. Heers, La storia, s. 71-72. 
29 N. Carew-Reid, Les fêtes florentines au temps de Lorenzo il Magnifico, Firenze 1995, s. 183-184; P. 

Ventrone, Gli araldi, s. 22. 
30 N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 183-184, 186; B. Beuys, Florencja, s. 183-184.   
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Szczególne miejsce w roku liturgicznym miał dla florentyńczyków dzień 24 

czerwca, podczas którego wspominano narodziny patrona miasta - św. Jana Chrzciciela. 

Geneza kultu żydowskiego proroka i pustelnika związana była z Królową Longobardów 

Teodolindą (570-628), która wraz z mężem Agilulfem wybrała go na swojego opiekuna. 

Florentyńczycy chcąc zaznaczyć przywiązanie do władczyni przyjęli Baptystę na 

patrona miasta i zdecydowali o corocznym obchodzeniu święta ku jego czci. Jak 

zauważył Robert Davidsohn św. Jan Chrzciciel, który prowadził ascetyczne życie na 

pustyni nie pasował do roli opiekuna florentyńczyków słynących z przywiązania do 

wystawności i luksusu. Na rok 724 r.n.e datowany jest najstarszy dokument 

sporządzony za panowania króla Longobardów Liutpranda, w którym wspomniano  

o złożeniu darów dla św. Jana Chrzciciela przez biskupa florenckiego Specioso. 

Pierwsze świadectwo mówiące o ofiarowaniu świec i pochodni przez kamedułów  

i biskupa florenckiego w dniu 24 czerwca datowane jest na 1127 r. W 1128 r. odbyło się 

przeniesienie chrzcielnicy z kościoła Santa Reparata do baptysterium, natomiast w 1209 

r. papież Innocenty III w swej bulli powierzył florenckiemu prepozytowi o imieniu 

Pagano opiekę nad świątynią i organizację uroczystości. Przed 1293 r. w święto 

formowano głównie procesje. W późniejszym czasie dodatkowym elementem 

uroczystości stało się palio31.  

Giovanni Villani w swojej kronice wspomniał o święcie ku czci patrona miasta, 

które odbyło się w 1283 r. w okolicach kościoła Santa Felicita w dzielnicy po lewej 

stronie Arno. Ta część Florencji była zarządzana przez rodzinę de’Rossi, która 

organizując uroczystość powołała grupę ponad 1000 osób (mających nosić białe szaty), 

którym przewodził niejaki dell’Amore. Gry, tańce, zabawy przy dźwiękach trąb i innych 

instrumentów oraz uczty trwały przez 2 miesiące. Uczestniczyli w nich florentyńczycy 

wywodzący się z ludu i klasy mieszczańskiej oraz goście z innych włoskich rejonów 

witani ze szczególnym dostojeństwem. W kolejnym roku (1284) uroczystości związane 

z patronem Florencji - jak zaznaczył Villani – wymagały zaangażowania 300 cavalieri 

di corredo (rycerzy posiadających bogato zdobione odzienie i broń) oraz innych 

                                                           
31 N. Carew-Reid, Les fêtes, s 41; P. Ventrone, La festa di San Giovanni: costruzione di un’identità civica 

fra rituale e spettacolo (secoli XIV-XVI) ,,Annali di Storia di Firenze”, vol. 2, 2011, s. 54; P. Gori, Le 

feste, s. 6-8; R. Davidsohn, Storia di Firenze, t. IV, I primordi della civilta fiorentina, Firenze 1965, s. 

562; B. Beuys, Florencja, s. 129-130. 
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zastępów wojska i giermków, którzy codziennie rano i wieczorem przygotowywali suto 

zastawione stoły dla uczestników święta32. 

Statuty podesty z 1325 r. zawierały zapis mówiący o tym, że uczestnicy procesji 

w dniu św. Jana Chrzciciela (zarówno zamieszkujący Florencję jak i contado) powinni 

ofiarować świecę za minimum 12 florenów, co ogłaszał trzy dni przed uroczystością 

herold we wszystkich dzielnicach miasta. Podesta, kapitan ludowy, prawnicy  

i notariusze, piorzy, chorąży sprawiedliwości oraz 16 gonfalonierów składali świece 

zdobione różnymi dekoracjami co zależało od ich pozycji politycznej. Kara dla osób, 

które nie brały udziału tego dnia w święcie oraz podjęły pracę zarobkową wynosiła 20 

soldów. Dzień wcześniej (23 czerwca) podesta, kapitan, egzekutor, sędzia apelacji 

(giudice degli appeli) podziwiali wyścig konny33.  

Obowiązek udziału mieszkańców w uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela 

był regulowany przez prawo. W 1406 r. ukazało się rozporządzenie nakazujące im 

obecność w procesji podczas święta. Prawo z 1441 r. zachęcało mieszkańców tylko do 

udziału w pochodach organizowanych w gonfalonach niedaleko od baptysterium34.  

W początkach XV wieku cześć wobec patrona Florencji wyrażano poprzez dwie 

oddzielne procesje, które odbywały się 23 czerwca tj. pochód osób świeckich 

(reprezentantów urzędów miejskich) oraz procesja religijna. Wiele elementów 

uroczystości miało na celu zamanifestowanie znaczenia i roli państwowej władzy, 

którego przykładem był fakt istnienia dwóch pochodów. Co więcej, wysłannicy 

mieszkańców contada udawali się najpierw z podarkami do przedstawicieli Signorii,  

a następnie składali ofiary w baptysterium35. Procesja religijna nie ograniczała się 

wyłącznie do obecności księży, czy zakonników. Uczestniczyli w niej także świeccy 

członkowie bractw religijnych wykonujący pieśni przy akompaniamencie instrumentów 

muzycznych oraz wcielający się w postacie biblijne w przedstawieniach sacre 

rappresentazioni. Trudny do potwierdzenia jest fakt, czy widowiska z początków 

Quattrocenta, których tematyka dotyczyła wydarzeń opisanych w Starym i Nowym 

                                                           
32 G. Villani, Nuova Cronica, (a cura di) G. Porta, Parma 1991, s. 450-451; Carnevale [w:] Enciclopedia 

dello spettacolo, Torino 1975, t. III, s. 372-374; L. Artusi, S. Gabbrelli, Feste e giochi a Firenze, Firenze 

1976, s. 6; P. Gori, Le feste, s. 19; F. Cardini, Le feste in Toscana tra medioevo ed età moderna [w:] F. 

Cardini ”De finiscibus Tuscie” Il medioevo in Toscana, Firenze 1989, s. 142; P. Antonetti, La vie 

quotidienne à Florence au temps de Dante, Paris 1979, s. 144. 
33 P. Ventrone, La festa, s. 55; J. Heers, Święta, s. 10; R. Davidsohn, Storia di Firenze,, t. IV, I primordi 

della civilta fiorentina, Firenze 1965, s. 562.  
34 C. Cassini, I gesti, s. 123. 
35 P. Ventrone, La festa, s. 58-59. 
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Testamencie, odbywały się na bogato udekorowanych platformach określanych jako 

carri lub od połowy XV wieku jako edifizi36.  

Z przekazu zawartym w Istoria fiorentina (1380-1405) autorstwa Goro Datiego 

z początku XV wieku dowiedzieć się można o dwudniowym przebiegu święta. Rankiem 

23 czerwca ulicami Florencji odbył się pochód przedstawicieli cechów, którzy 

prezentowali mieszkańcom wyroby swoich warsztatów (mostra). Publiczność miała 

okazję podziwiać sukna, biżuterię ze srebra i złota, malowane stoły, rzeźby oraz broń.  

O godzinie 3 po południu spod Santa Maria del Fiore wyruszała procesja wytwornie 

ubranych w jedwabne szaty ze złotymi elementami kleryków, księży i zakonników 

niosących relikwie świętych. W pochodzie tym brali udział także członkowie świeckich 

bractw religijnych śpiewający i grający na instrumentach odziani w kostiumy aniołów. 

O godzinie 18 (Nieszporów) kiedy – jak relacjonował Dati – w mieście się ochłodziło, 

najważniejsi i najbardziej sędziwi obywatele oraz chłopcy w kosztownych strojach, 

zgromadzeni początkowo w swoich gonfalonach (16) wyruszyli w stronę baptysterium 

w celu złożenia ofiary ze świec. Następnego dnia (24 czerwca) o poranku rozpoczęły się 

właściwe obchody ku czci patrona, w których udział brali urzędnicy z miejskich 

magistratur oraz przedstawiciele terenów podległych Florencji. Udawali się na Piazza 

della Signoria wraz z setką zdobionych kolorami i złotem świec (niektóre znajdowały 

się na wozach). Na balustradzie Palazzo Vecchio ustawiano ponad 100 pali okrytych 

drogocennymi suknami symbolizujących największe miasta podległe Florencji takie 

jak: Piza, Arezzo, Pistoia, Voltera, Cortona, Lucignano, Castiglione Aretino oraz 

władców Poppi i Piombino. Florenccy urzędnicy wyruszali spod ratusza w następującej 

kolejności: pochód otwierali kapitanowie partii gwelfów wraz ze sztandarami swoich 

gonfalonów oraz rycerzami, następnie ambasadorowie i zagraniczne wojsko. Za nimi 

kroczyli mieszkańcy contada z drewnianymi i woskowymi świecami poprzedzający 

pracowników mennicy (zecca) wraz z ich powozem oraz rzemieślnikami z arte di 

Calimala oraz arte del Cambio trzymającymi zapalone pochodnie. W dalszej kolejności 

maszerowali priorzy, kolegia, podesta oraz kapitan i egzekutor Ordinamenti di giustizia 

otoczeni muzykantami grającymi na trąbach i fletach. Następnie jeźdźcy biorący udział 

w palio, zamieszkali we Florencji Flamandczycy i Brabantczycy zajmujący się 

                                                           
36 P. Ventrone, La festa, s. 59; Tejże, Mitologia e classicità nelle feste dell’ultimo Lorenzo [w:] Le temps 

revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 231-

232. 
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tkactwem oraz 12 więźniów uwolnionych ze Stinche na znak miłosierdzia okazanego  

w imię św. Jana Chrzciciela. Po południu odbywał się konny wyścig, którego zwycięzca 

był wieziony powozem na kołach z wyrzeźbionymi lwami. Na koniach okrytych derami 

ozdobionymi znakiem komuny florenckiej zasiadali dwaj jeźdźcy37. Plac katedralny, 

oraz przestrzeń pomiędzy kościołem Santa Reparata, a baptysterium wraz  

z przylegających do nich ulicami zostały pokryte na wysokości 12 metrów niebieskimi 

płótnami z symbolami żółtej lilii (wykonali je rzemieślnicy z arte della Lana). Miało to 

na celu ochronę przedmiotów przyniesionych przez członków bractw cechowych jak 

również podkreślenie rangi miejsca. W 1434 r. na skutek pożaru część rozciągniętych 

nad ulicami płócien uległa zniszczeniu38.  

Prototypem wozów używanych podczas uroczystości był najprawdopodobniej 

tzw. caroccio. Pojazd ciągnięty przez woły, posiadał sztandar miasta oraz ołtarz 

polowy, przy którym odprawiano msze. Z tyłu siedzieli żołnierze broniący wozu, 

natomiast z przodu znajdowało się 8 trębaczy. Obecność wozu podczas walk podnosiła 

morale. Za wspomnianym caroccio prowadzono drugi pojazd, na którym umieszczony 

był dzwon (Martinella), którego używano wówczas kiedy obwieszczano rozpoczęcie 

walk39. 

W 1454 r. arcybiskup florencki Antonino Pierozzi wydał zakaz (pod karą 

ekskomuniki) używania pojazdów (edifizi) podczas procesji z udziałem kleru. 

Ograniczenie to spowodowało zmiany w pochodzie miejskich urzędników. 21 czerwca 

miała miejsce mostra czyli pokaz wyrobów zakładów rzemieślniczych, z kolei rankiem 

następnego dnia odbywała się parada świątecznych wozów, w której brali udział 

członkowie religijnych wspólnot  świeckich. Niektórzy z nich brali udział w procesjach 

dwukrotnie: po raz pierwszy podczas pochodu z wykorzystaniem pojazdów, a następnie 

podczas przemarszu kościelnego40.   

Dużym przedsięwzięciem w zakresie organizacji było święto Jana Chrzciciela  

w 1454 r. opisane w Historia florentina przez Matteo Palmieri. 21 czerwca odbyła się 

mostra, a 22 procesja z użyciem pojazdów. Grupy aktorów odgrywały wówczas 

                                                           
37 G. Dati, Istoria, s. 84-88; P. Ventrone, La festa, s. 57-58; P. Gori, Le feste, s. 17-18; R. Davidsohn, 

Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte seconda. Industria, arti, commercio e finanze, 

Firenze 1965, s. 562-565. 
38 P. Ventrone, La festa, s. 58; L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 51-52.  
39 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 118-122; R. Davidsohn, Storia di Firenze. Le origini, Firenze 

1956, s. 1026-1029. 
40 P. Ventrone, La festa, s. 59-62; F. Cardini, Le feste in Toscana tra medioevo ed età moderna [w:] F. 

Cardini ”De finiscibus Tuscie” Il medioevo in Toscana,  Firenze 1989, s. 145. 
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przedstawienia na oddzielnych ruchomych mansjonach (scenach) a każdy występ był 

poprzedzany pochodem mieszkańców. Na początku widzowie mieli możliwość 

wysłuchania pieśni wykonywanych przez chór chłopców zgromadzonych wokół krzyża. 

Następnie pojawili się reprezentanci dwóch cechów – Iacopo (zajmujący się obróbką 

sukien) oraz Nofri (szewc) wraz z 30 ubranymi na biało dziećmi i figurami aniołów.  

W dalszej kolejności odegrano przedstawienie, w którym Lucyfer został strącony do 

piekielnych czeluści. Tę część występu zamykał wóz z dwoma przedstawicielami 

cechów: Antonio i Piero di Mariano w towarzystwie 30 dzieci. Kolejne przedstawienie 

poświęcone Adamowi i Ewie poprzedzało konny pochód Mojżesza oraz Izraelitów.  

W następnej inscenizacji biblijny przywódca Narodu Wybranego otrzymał tablicę  

z Dekalogiem. Kolejnymi elementami widowiska był przemarsz proroków wraz  

z Hermesem Trimegistosem (hellenistycznym bogiem, którego cechy inspirowane były 

postaciami greckiego Hermesa oraz egipskiego Thota) oraz odegranie momentu 

Zwiastowania. Scena ukazująca przepowiednie Sybilli mówiącą o narodzinach Jezusa 

przy posągu Maryi z Dzieciątkiem w obecności cesarza Oktawiana wywołała 

wściekłość u jednego z widzów. W ataku złości strącił z wozu świętą figurę oraz aktora 

odgrywającego rolę antycznego imperatora. Kiedy próbował dosięgnąć siedzącej na 

dachu mansjonu gromadki dzieci przebranych za anioły został zatrzymany przez 

publiczność. Incydent nie przeszkodził w kontynuacji uroczystości. W następnej części 

pojawił się ośmioboczny mansjon symbolizujący świątynię będący scenografią dla 

sceny Narodzin Pańskich. Na każdej umieszczono personifikację cnót, jedną natomiast 

pozostawiono dla Maryi. Widzowie mogli również podziwiać postać Heroda 

chodzącego wokół świątyni. W dalszej kolejności pojawili się Trzej Królowie  

z orszakiem i procesja żołnierzy Piłata zmierzająca do grobu Pańskiego, którzy 

następnie pełnili rolę jego strażników. W dalszej części przedstawienia odegrano scenę 

Zmartwychwstania. Kolejne mansjony przedstawiały piekło, starotestamentowe 

postacie zbawione przez Chrystusa oraz Niebo do którego wstępują. Pojawienie się 

Maryi wraz z apostołami stanowiło wstęp do następnego widowiska poświęconego 

Wniebowstąpieniu. Pochód królów, dam dworu, nimf oraz wyobrażeń życia i śmierci 

poprzedzał ostatni mansjon, w którym aktorzy ukazali przedstawienie Sądu 

Ostatecznego. Uroczystość zakończyła się o godzinie 16. Wieczorem tego samego dnia 

dary dla Jana Chrzciciela zostały złożone przez przedstawicieli 42 miejskich urzędów 

(tj. 288 obywateli) oraz 6 członków sądu cechowego Tribunale della Mercanzia.  
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W dniu 23 czerwca na procesje wyruszyli przedstawiciele świeckich bractw religijnych, 

a następnie zakonnicy oraz księża niosący sztandary i relikwie. Wieczorem cześć 

patronowi miasta oddali członkowie Signorii i mieszkańcy dzielnic. 24 czerwca hołd 

świętemu złożyli członkowie partii gwelfów (ponad 730 osób) niosący zdobione 

chorągwie, drewniane i woskowe świece. Ze względu na wysokość niektórych 

pochodni konieczne było transportowanie ich na wozach, które ciągnęły woły lub konie. 

Przyniesienie świec do baptysterium było również obowiązkiem członków florenckiej 

mennicy (zecca) i wyzwolonych tego dnia więźniów oraz rycerzy. Wieczorem 

urządzono wyścig, w którym udział brali jeźdźcy odziani w bogato zdobione szaty41.  

Nocy poprzedzającej uroczystość́ św. Jana przypisywano siły magiczne. 

Wierzono, że zioła radicchiella (pępawa dwuletnia) lub jastrzębiec (powstałe według 

tradycji z krwi św. Jana Chrzciciela) wyrwane przy pomocy monety z ziemi przynosiły 

szczęście. Na rozłożoną pościel i tkaniny zbierano rosę̨ gromadzoną na tarasach, 

ogrodach i w wieżach. Wierzono w jej właściwości lecznicze np. chorób oczu czy 

zakaźnych. Wodę̨ taką uważano za błogosławioną i przechowywano ją cały rok  

w amforach. Inny zwyczaj polegał na tym, że kawalerowie i panny wlewali roztopiony 

ołów do misy z zimną wodą. Rankiem sprawdzano jego kształt: pomyślna wróżba dla 

panny była wtedy gdy przypominał on kształtem młotek, miecz, piłę̨, konia, rycerza, 

marynarza czy rolnika. Brak konkretnego kształtu ołowiu zwiastował kobiecie 

staropanieństwo lub wdowieństwo. Święto św. Jana Chrzciciela było okazją dla kobiet 

do poznawania kandydatów na mężów, gdyż był patronem wdów, wdowców i starych 

panien42. 

Listy notariusza Piero Cennini i umbryjskiego literata Pirrino Amerino pomagają 

prześledzić przebieg święta z 1475 r. trwającego cztery doby. Podobnie jak w opisie 

Palmieriego, dnia 21 czerwca odbywał się pokaz warsztatów rzemieślniczych, 

natomiast dzień później pochód z wykorzystaniem pojazdów ozdobionych postaciami 

mitologicznymi: nimf i centaurów. W godzinie nieszporów przedstawiciele urzędów 

miejskich odbywali procesje do baptysterium. W dniu 23 czerwca we wczesnych 

godzinach porannych rozpoczynał się pochód duchownych intonujących pieśni 

religijne. Wieczorem hołd patronowi miasta składali priorzy oraz przedstawiciele 16 

gonfalonów. 24 czerwca miał miejsce kolejny pochód: dary do baptysterium zanosili 

                                                           
41 P. Ventrone, La festa, s. 59-61; D. Wiles, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie [w:] Historia 

teatru (red.) J. R. Brown, Warszawa 2007, s. 75-78; P. Gori, Le feste, s. 21-21. 
42 P. Gori, Le feste, 36-37, 49-53. 
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mieszkańcy terenów podległych Florencji, następnie członkowie lokalnej mennicy, 

którzy w tym roku przygotowali ozdobnie pomalowany wóz. W procesję wyruszyli 

także przedstawiciele cechów arte del Cambio i arte della Lana. W dalszej kolejności 

maszerowali uwolnieni więźniowie. Pochód zamykali priorzy. Wieczorem w Palazzo 

della Signoria zorganizowano wspaniały bankiet, któremu towarzyszył pokaz 

sztucznych ogni. Ponadto w mieście odbywały się uczty, tańce i zaręczyny. Do 

Florencji przyjeżdżali także błaźni, minstrele, trubadurzy i truwerzy, którzy zabawiali 

mieszkańców swoją poezją i pieśniami w Loggia dei Mercanti czy na dziedzińcu 

Palazzo Vecchio. Florentyńczycy gromadzili się w największych kościołach miasta, aby 

oglądać misteria doskonalone za pomocą urządzeń mechanicznych. Wielką atrakcją 

była caccia - pokaz walk dzikich zwierząt wypuszczonych do ogrodzenia na Piazza 

della Signoria. Budynki Florencji pokryte zostały licznymi iluminacjami świetlnymi. W 

okresie panowania Lorenzo de’Medici we Florencji zapoczątkowane zostały zmiany w 

przebiegu święta. Przede wszystkim na jego rozkaz zmniejszono liczbę pojazdów w 

procesji do 10 oraz zorganizowano 4 triumfalne pochody, których bohaterami byli 

rzymscy cesarze: Juliusz Cezar, Pompejusz, Oktawian oraz Trajan. Towarzyszyły im 

grupy rycerzy na koniach, którzy wzięli udział w turnieju wzbogacającym 

uroczystość43.  

 W 1491 r. na  dzień św. Jana Chrzciciela przygotowany został przez Compagnia 

della Stella pochód złożony z 15 wozów ciągniętych przez około 50 wołów. 

Towarzyszyło im ponadto 5 drużyn jeźdźców. Widowisko nawiązywało do 

triumfalnego powrotu do Rzymu polityka i prokonsula Lucjusza Emiliusza Paulusa, 

który w 168 r. p.n.e. w wyniku wygranej bitwy pod Pydną podporządkował Macedonię 

Cesarstwu Rzymskiemu, a z wyprawy przywiózł imponujące ilości łupów wojennych. 

Przy przygotowywaniu widowiska bractwo posłużyło się opisem wydarzenia zawartym 

w tekstach Plutarcha. Przekaz płynący z widowiska miał przypominać 

florentyńczykom, że miejski dobrobyt jest zasługą Lorenza de’Medici 44.  

 Święto ku czci św. Jana Chrzciciela było dla mieszkańców Florencji jednym  

z najważniejszych w ciągu roku. Nadejście lata wiązało się w średniowiecznej 

                                                           
43 P. Ventrone, La festa, s. 62-63; Carnevale [w:] Enciclopedia dello spettacolo, t. III, Torino 1975, s. 

375; P. Gori, Le feste, 91-93; C. Cassini, I gesti, s. 121. 
44 P. Gori, Le feste, s. 195; P. Ventrone, Gli araldi, s. 44; J. Heers, Święta, s.  190-191; P. Antonetti, La 

vita, s. 374-375; P. Orvieto, Carnevale e le feste fiorentine del tempo di Lorenzo de'Medici [w:] Lorenzo 

il Magnifico e il suo tempo ( a cura di) G.C. Garfagnini, Firenze 1992, s. 119; P. Ventrone, Feste e 

spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e 

spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 29-32 
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rzeczywistości najczęściej z epidemią dlatego uroczystość bywała ostatnim 

wydarzeniem dającym możliwość do świętowania. Procesje oraz składanie darów do 

najstarszego budynku w mieście jakim było baptysterium wzmacniało poczucie 

wspólnoty i patriotyzmu. Delegacje przybyłe na uroczystość z terenów włączonych  

w obszar Republiki Florenckiej przypominały o jej wielkości45. 

4.4 Przebieg innych uroczystości religijnych 

 

 Ceremonie religijne były ważnym elementem codzienności florentyńczyków. 

Uczestnictwo w modlitwach, śpiewie i procesjach, podczas których niesiono krzyż, 

obrazy, figury czy też relikwie były momentami umacniającymi więź religijną oraz 

społeczną. Wpisywało się ono w coraz bardziej rozpowszechniony w krajach 

Zachodniej części Europy, zwłaszcza od XIV wieku, rozwój pobożności ludowej. 

Zauważono, że przeżywanie wiary może odbywać się bez udziału duchownych dlatego 

odpowiedzialność za organizowanie wydarzeń o charakterze religijnym spoczęła 

chociażby na bractwach, do których należeli zarówno ludzie świeccy jak i duchowni46. 

Szczególnie obchodzono we Florencji święta Epifanii, a więc Trzech Króli (festa 

de’Magi) w dniu 6 stycznia, Chrztu Pańskiego (w pierwszą niedzielę po 6 stycznia) oraz 

Cudu w Kanie Galilejskiej. Popularność kultu Trzech Mędrców ze Wschodu związana 

była z działalnością Baldassare degli Ubriachi, który ufundował w kościele Santa Maria 

Novella kaplicę ku ich czci47.  

Organizacją święta zajmowali się członkowie religijnego bractwa Compagnia 

de’Magi, których siedziba mieściła się w klasztorze dominikanów San Marco. Nie 

posiadamy informacji o początkach działalności konfraterni jednak za interesujący 

należy uznać fakt, że należały do niej dzieci i dorośli pochodzący z najbardziej 

poważanych florenckich rodów. Dzięki zapisowi anonimowego kronikarza z 1390 r. 

odtworzyć można przebieg uroczystości, ze realizację której odpowiadało bractwo. 

Aktorzy ucharakteryzowani na Trzech Mędrców ze Wschodu wyruszali konno spod 

klasztoru San Marco. Celem ich przejazdu przez miasto było spotkanie z królem 

Herodem, który oczekiwał ich na specjalnie przygotowanej platformie ulokowanej 

                                                           
45 C. Cassini, I gesti, s. 120-121. 
46 J. Burkhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991, s. 252; J. Delumeau, Cywilizacja 

Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 126-128. 
47 R.C. Trexler, The Journey of the Magi. Meanings in History of a Christian Story, Princeton 1997, s. 

119; G. A. Brucker, The Civic World of Early Renaissance Florence, Firenze 1977, s. 482. 
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przed baptysterium (symbolizującym pałac w Jerozolimie). Widzowie mogli usłyszeć 

rozmowę dotyczącą nowonarodzonego Dzieciątka pomiędzy Królami, a władcą Judei. 

Następnie Mędrcy powracali do klasztoru San Marco (pełniącego w widowisku funkcję 

Betlejem) w celu złożenia darów. W tym czasie Herod wydał rozkaz, aby dokonać rzezi 

niewiniątek przy obecności matek trzymających swe dzieci. Widowisko zakończyło się 

o godzinie 5 po południu. W dniu 1 grudnia 1408 r. Signoria wydała rozporządzenie 

dotyczące ceremonii składania świec w klasztorze San Marco z okazji święta Trzech 

Króli. Do zadania tego oddelegowano członków Sei di Mercanzia oraz konsulów 

cechów. W 1417 r. władze Florencji zadecydowały o corocznym przeznaczaniu 

środków publicznych na organizację święta Trzech Króli48.  

Począwszy od powrotu Cosima de’Medici do Florencji można dostrzec 

zaangażowanie członków rodu Medyceuszy w działalność bractwa Trzech Króli. Przede 

wszystkim brali oni udział w spotkaniach, podczas których omawiano kwestie 

organizacji święta. Tym samym zyskiwali możliwość na ingerowanie w jego przebieg  

i zdobywali okazję do zademonstrowania wówczas własnego bogactwa49.  

W czasach panowania Piero il Gottoso nastąpiły pewne zmiany w przebiegu 

uroczystości. Drewnianą scenografię będącą pałacem króla Heroda wznoszono  

w ogrodach klasztoru San Marco. Biblijnemu władcy nadano pozytywne cechy. Był 

odtąd zabawny i  radosny. W żaden sposób nie nawiązywano również do okrutnej rzezi 

niewiniątek, której był sprawcą. Pochód prowadził przez wszystkie dzielnice  

w Florencji, co miało podkreślać silną pozycją rodu Medicich w mieście50. Uroczystość 

miała szczególne znaczenie w czasach rządów Lorenza de’Medici, gdyż sam 

przewodził bractwu.  Postacie magów stały się dla niego personifikacjami Cosima, 

Piera oraz jego samego51.  

Pokłon Trzech Króli był tematem chętnie zlecanym artystom z okresu 

Quattrocenta przez florenckich mieszczan. Około 1423 r. na zamówienie Palli 

Strozziego powstał obraz ołtarzowy do rodzinnej kaplicy w kościele Santa Trinità 

wykonany przez Gentile da Fabriano. Centralną scenę stanowi spotkanie przybyłych do 

stajenki Mędrców ze Świętą Rodziną. Królowe nawiązują swoim wyglądem do trzech 

                                                           
48 R. Hatfield, The Compagnia de' Magi ,,Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” vol. 33 

(1970), s. 108-109; P. Ventrone, Feste, s. 22-26; R.C. Trexler, The Journey of the Magi. Meanings in 

History of a Christian Story, Princeton 1997, s. 91-92; B. Beuys, Florencja, s. 169-170, 196-197. 
49 J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, 

Kraków 2008, s. 50. 
50 P. Antonetti, La vita, s. 376; M. Belozerskaya, Sztuka, s. 221-222; B. Beuys, Florencja, s. 196. 
51 P. Antonetti, La vita, s. 375-376; P. Ventrone, Feste, s. 21-22. 
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etapów ludzkiego życia: młodości, dojrzałości i starości. Orszak tworzą liczne postacie, 

wśród których został przedstawiony fundator dzieła, Palla Strozzi wraz ze swoim synem 

Lorenzo. W obrazie Gentile da Fabriano imponuje jego precyzja w ukazywaniu detali: 

strojów, uprzęży dla koni czy obroży dla psa52.  

Jednym z najbardziej znanych przedstawień orszaku Magów w sztuce 

Quattrocenta są freski Benozzo Gozzoli wykonane w 1459 r. na ścianach kaplicy  

w pałacu Medicich. Na tle toskańskiego pejzażu artysta uwiecznił pochód 

reprezentantów Kościoła Wschodniego –cesarza Jana VIII Paleologa oraz Józefa 

patriarchę Konstantynopola zmierzających na sobór, który odbył się we Florencji  

w 1439 r. Pod postaciami Mędrców sportretowani zostali Lorenzo, Piero i Cosimo 

de’Medici symbolizujący przedstawicieli trzech pokoleń rodu. Ich identyfikacja była już 

przedmiotem studiów Giorgio Vasariego53. Pokłon Trzech Króli stał się również 

motywem obrazu Sandro Botticellego z około 1475 r. W dziele zamówionym przez 

bankiera Gaspare di Zanobi della Lama pod postaciami Mędrców można dostrzec 

podobizny Cosima klęczącego u stóp Dzieciątka, Piera il Gottoso oraz Giuliana 

de’Medici. Ponadto wśród zgormadzonych osób składających hołd odnajdujemy 

Lorenza il Magnifico, w otoczeniu Angela Poliziano oraz Pico della Mirandolę jak 

również Botticellego spoglądającego na widza54.  

Dnia 20 stycznia we Florencji obchodzono uroczystość św. Sebastiana. Był on 

patronem bractwa Confraternita della Misericordia, ale powszechnie uważano go za 

opiekuna cierpiących z powodu epidemii jak również modlono się do niego w czasie 

wojen i głodu zwłaszcza w poświęconej mu kaplicy w kościele Santissima Annunziata. 

Tego dnia mieszkańcy Florencji gromadzili się na Piazza del Duomo gdzie znajdowała 

się Loggia del Bigallo wraz z dobudowaną kamienicą (od 1425 r. siedzibą konfraterni). 

Członkowie bractwa wystawiali figurę św. Sebastiana, nad którą rozstawiano czerwony 

baldachim. Po odmówieniu modlitw zgromadzeni otrzymywali kawałki chleba55. 

                                                           
52 C. Bucci, Wielka historia, s. 28-29. 
53 A. Chastel, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris 1961, s. 240-242, 

247; R.C. Trexler, The Magi Enter Florence. The Ubriachi of Florence and Venice [w:] Church and 

Community 1200-1600. Studies in the History of Florence and New Spain, Roma 1987, s. 76; C. Bucci, 

Wielka historia, s. 142-143; B. Beuys, Florencja, s. 196. 
54 A. Chastel, Art, s. 240-241; C. Bucci, Wielka historia, s. 260-261; L. Becherucci, La vita privata 

nell’arte [w:] Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Firenze 1976, s. 156-157. 
55 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 13; P. Burke, Kultura, s. 138; R.J. Wieczorek, Patronat, s. 

243. 
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Innym świętem, o którym należy wspomnieć była La Candelora obchodzona  

2 lutego (święto Ofiarowania Pańskiego oraz Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny). 

Wierni otrzymywali tego dnia od duchownych i bractw religijnych świece. 

Florentyńczycy, którzy w szczególny sposób przyczyniali się do finansowej pomocy 

Kościołowi otrzymywali świece  zdobione np. postaciami świętych wytwarzane przez 

ceraioli, którzy należeli do arte dei Medici e Speziali 56. 

Mieszkańcy Florencji otaczali wielkim kultem Maryję. Pod koniec XIII wieku 

wybrali ją na patronkę Duomo, co potwierdzono decyzją w marcu 1412 r. Dnia 29 

kwietnia tego samego roku priorzy uznali, że Zwiastowanie Pańskie i tym samym 

początek nowego roku (25 marca) będą również świętem katedry. Obowiązek udziału  

w ceremoniach towarzyszących temu dniu nie dotyczył jedynie serwitów z kościoła 

Santissima Annunziata, którzy obchodzili uroczystość we własnej świątyni. Symbolem 

florenckiego święta Zwiastowania Pańskiego był kwiat lilii57.  

Florentyńczycy posiadali bogate tradycje wielkanocne. Kluczowym momentem 

obchodów był Scoppio del carro, czyli podpalanie wozu z fajerwerkami w Niedzielę 

Wielkanocną na placu Santa Croce, co związane było ze zwycięską I wyprawą 

krzyżową. W 1097 r. jej uczestnik florencki mieszczanin Pazzino de’Pazzi – według 

legendy – jako pierwszy chrześcijanin wspiął się na mury Jerozolimy i obwieścił triumf 

nad muzułmanami. Dowódca Pazziego Godfryd de Bouillon miał podarować mu trzy 

krzemienie z Grobu Bożego. W Wielką Sobotę krzyżowcy modlący się w tym miejscu 

rozpalali ogień uznawany za symbol oczyszczenia. Powróciwszy do Florencji w 1101 

r., Pazzi przechowywał je w swojej rezydencji, a następnie ofiarował kościołowi Santa 

Maria Sopra a Porta (znanego później pod nazwą San Biagio). Od tego momentu 

tradycją stało się, że w Wielką Sobotę młodzi florentyńczycy gromadzili się katedrze, 

aby zapalić pochodnie od płomienia wykrzesanego ze wspomnianych krzemieni  

i następnie (po uczestnictwie w procesji) zanieść je do swoich domów. W Niedzielę 

Wielkanocną odbywało się wspomniane Scoppio del carro. Wóz z materiałami 

pirotechnicznymi również podpalano od krzemieni podarowanych przez Godfryda de 

Bouillon. Przygotowaniem pojazdu zajmowała się rodzina Pazzich. Przywilej ten 

posiadali do 1478 r. kiedy niektórzy członkowie rodziny ponieśli karę śmierci  

w związku z przygotowaniem słynnego spisku, podczas którego zginął Giuliano 

                                                           
56 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 14-15. 
57 S. Stallini, Le théâtre, s. 49. 
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de’Medici. Od tamtej pory zaniechano przez pewien czas tego zwyczaju, a obchody 

ograniczały się tylko do zapalania w katedrze pochodni od błogosławionego ognia. 

Wyłącznie z powodów przywiązania mieszkańców do tradycji powrócono po jakimś 

czasie do widowiskowego pokazu fajerwerków, za który odpowiadali rzemieślnicy 

zapisani do arte di Calimala. W 1494 r. rytuał przygotowania wozu przywrócono 

rodzinie Pazzich. Wieloletnie użytkowanie pojazdu sprawiło, że zdecydowano się na 

renowacje i dobudowanie do niego trzech pięter58.  

Ważnym świętem we Florencji (którego korzenie związane były z wierzeniami 

pogańskimi) było Calendimaggio obchodzone od 1290 r. Pierwszy dzień maja 

uczyniono świętem piękna i kwiatów. Tego dnia maja grupy młodzieży przemierzały 

ulice miasta tańcząc i śpiewając. Szczególnie wyróżniały się dziewczęta ubrane na 

biało, czerwono i zielono. Ozdabiały włosy oraz sukienki różami, irysami czy 

janowcami jak również wykonywały pieśni najbardziej znanych ówczesnych twórców. 

Był to czas, w którym mieszkańcy Florencji zaręczali się lub zawierali związki 

małżeńskie. Młodzieńcy przychodzili rankiem do domów panien i uderzali w drzwi 

gałęzią zwaną Majo, a następnie zdobili je kwiatami i girlandami. Wykonywali również 

pieśni miłosne - Maggiolate. Dziewczęta wręczały im ciastka, pomarańcze oraz 

konfitury. Dnia 1 maja członkowie Compagnia del Ceppo rozdawali florentyńczykom 

poświęcone bukiety kwiatów, a rzemieślnicy z arte dei Cuoai e Vaiai  ozdabiali ołtarz 

w kościele Orsanmichele. Z kolei członkowie arte dei Calzolai oddawali cześć 

swojemu patronowi św. Filipowi. W procesji z udziałem trębaczy udawali się pod jedną 

z nisz w zewnętrznych murach kościoła gdzie znajdowała się jego statua wykonana 

przez Nanniego d’Antonio di Banco. Ozdabiano ją kwiatami, sztandarami oraz 

układano koło niej zapalone świece. Tego dnia w baptysterium św. Jana Chrzciciela 

wystawiano również relikwie św. Filipa przywiezione z Jerozolimy do Florencji w 1190 

r. Według tradycji florentyńczycy spotykali się tego dnia w gronie rodziny i sąsiadów 

na wystawnych ucztach. Warto wspomnieć, że w czasie Calendimaggio 9-letni Dante 

                                                           
58 G. Villani, Nuova, s. 68-70; F. Cardini, In Terra di Soldano. Firenze come osservatorio sulla 
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po raz pierwszy ujrzał Beatrice podczas biesiady w domu jej ojca Folco59. W 1303 r.  

z okazji święta zorganizowano na łodziach płynących po rzece Arno przedstawienie 

nawiązujące do wyobrażeń piekła. Aktorzy odgrywali role bestii oraz udręczonych 

dusz. Poprzez krzyki i płacz wzbudzali przerażenie i jednocześnie zaciekawienie 

widzów oglądających spektakl na drewnianym Ponte alla Carraia. Dodatkową atrakcją 

podczas święta był pokaz sztucznych ogni. Podczas uroczystości doszło do tragedii – do 

Arno runął most, z którego tłum florentyńczyków obserwował przebieg spektaklu. 

Wielu z nich poniosło śmierć oraz zostało rannych60.  

Ważną postacią był dla florentyńczyków św. Zenobiusz, którego święto 

obchodzono 25 maja. Jako pierwszy biskup miasta żyjący na przełomie IV i V wieku 

stał się obok św. Jana Chrzciciela jednym z patronów Florencji. Uroczystość ku jego 

czci odbywała się we florenckiej katedrze gdzie znajdowała się krypta mieszcząca  

grobowiec św. Zenobiusza. W dniu 25 maja wejście do niej dekorowano laurowymi 

liśćmi. Mszy, w której uczestniczyli przedstawiciele magistratur składający ofiary  

w postaci świec towarzyszyło wystawienie srebrnego popiersia zawierającego w środku 

fragmenty relikwii świętego61.  

W czwartek po święcie Świętej Trójcy mieszkańcy uroczyście obchodzili Boże 

Ciało. Z tej okazji od 1390 r. organizowano coroczne procesje. W 1425 r. wydano 

dekret zawierający opis trasy procesji: hostię nieśli do kościoła Santa Maria Novella 

gonfaloniere di giustizia, priorzy, przedstawiciele cechów oraz capitano del popolo. 

Wiadomo, że od 1438 r. procesja Bożego Ciała odbywała się przy obecności Sei della 

Mercanzia i przedstawicieli Parte Guelfa, którzy za hostią nieśli swój sztandar.  

W pochodzie uczestniczyli ponadto chłopcy trzymający świece. Kiedy we Florencji 

dobiegła końca budowa katedry Santa Maria del Fiore zdecydowano, że procesja  

z okazji Bożego Ciała będzie wyruszać właśnie z tej świątyni. Z tego też powodu 

pomiędzy dominikanami z Santa Maria Novella, a duchownymi z katedry zrodził się 

                                                           
59 R. Davidsohn, Storia di Firenze. Guelfi e ghibellini. L’egemonia guelfa e la vittoria del popolo, Firenze 

1957, s. 472; Cassini C., I gesti, s. 120-121; P. Gori, Le feste, s. 36-37-39; P. Antonetti, La vie, s. 143-

144; L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 36-37; C. Hibbert, Florence, s. 127; L. Artusi, Le arti, s. 

158; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte terza. Il mondo della 

chiesa, spiritualità ed arte. Vita pubblica e privata, Firenze 1965, s. 112, 560-561. 
60 G. Villani, Nuova, s. 621-622; N. Newbigin, Piety and Politics in the feste of Lorenzo’s Florence [w:] 

Lorenzo il Magnifico e il suo mondo. Atti del Convegno internazionale di studi (Firenze, 9-13 giugno 

1992), Firenze 1994, s. 19; S. Stallini, Le théâtre, s. 16; B. Beuys, Florencja, s. 59. 
61 L. Artusi, A. Patruno, Deo gratias. Storia, tradizioni, culti e personaggi delle antiche confraternite 

fiorentine, Roma 1994, s. 425-429; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. 

Parte terza. Il mondo della chiesa, spiritualità ed arte. Vita pubblica e privata, Firenze 1965, s. 111. 



221 

 

konflikt o miejsce, z którego miałby wyruszać pochód. W 1458 r. papież Pius II ogłosił 

bullę, w której jednoznacznie zaznaczył, że procesja swój początek będzie miała  

w katedrze. Od 1416 r. z okazji Bożego Ciała rozpowszechnił się zwyczaj zdobienia 

tego dnia wnętrza baptysterium drogocennymi tkaninami oraz jodłowymi gałęziami62. 

We Florencji od XIV zakorzenił się kult św. Anny przypadający na 26 lipca. 

Święto nabrało większego znaczenia, gdyż tego dnia miała miejsce wygrana rebelia  

w 1343 r. przeciwko Gualtieriemu di Brienne (Księciu Aten), która zakończyła jego 

tyrańskie rządy. Giovanni Villani napisał, że uroczystość św. Anny była niczym 

Wielkanoc ponieważ podobnie jak zmartwychwstały Chrystus florentyńczycy otrzymali 

nowe życie (odzyskali wolność po rządach di Brienne). Dziękczynne procesje ku czci 

świętej prowadziły do kościoła Orsanmichele. Przedstawiciele cechów przynosili do 

świątyni ofiarne świece, które składali przed figurą św. Anny63. W mieście odbywały 

się także pochody z udziałem członków Signorii. Po pewnym czasie elementem 

uroczystości stało się palio. Postać św. Anny wielokrotnie była przedstawiana na 

obrazach florenckich malarzy. W latach 20. XV wieku Masaccio oraz Massolino 

wspólnie wykonali nastawę ołtarzową ukazującą Madonnę z Dzieciątkiem i św. Anną 

przeznaczoną do kościoła Sant’Ambrogio64.  

W wigilię Bożego Narodzenia, we Florencji podobnie jak w innych miastach 

Europy rodziny gromadziły się przy płonącym pniu (ceppo) dębu bądź drzewa 

oliwkowego umieszczonym na domowym palenisku. Wieczorem ulice miasta 

przemierzała florencka młodzież niosąca pochodnie i wykonująca religijne pieśni.  

O północy mieszkańcy udawali się na pasterkę. Najwięcej wiernych gromadziło się  

w katedrze oraz kościołach Santa Croce, Santissima Annunziata, San Lorenzo, Santo 

Spirito oraz Santa Maria Novella. Po bożonarodzeniowej mszy florentyńczycy dotykali 

oraz całowali stopy figurki Dzieciątka Jezus. Nad ranem następnego dnia zbierano  

z paleniska popiół, który umieszczano w naczyniu. Miał on chronić dom od nieszczęść 

takich jak m.in. grad, powodzie lub pożary. Na bożonarodzeniową ucztę składały się 

różnorodne dania. Spożywano m.in. wątróbki z kurczaka, zupy czy mięso z zająca. 

Dzięki św. Franciszkowi, który w 1223 r. w miejscowości Greccio po raz pierwszy 

                                                           
62 N. Newbigin, Piety and Politics in the feste of Lorenzo’s Florence [w:] Lorenzo il Magnifico e il suo 

mondo. Atti del Convegno internazionale di studi (Firenze, 9-13 giugno 1992), Firenze 1994, s. 28-29; C. 

Cassini, I gesti, s. 110, 113; P Antonetti, La vita, Milano 1999, s. 383-385. 
63 G. Villani, Nuova, s. 1454-1462; A. Valentini, L’iconografia fiorentina di Sant’Anna. La festa del 26 

luglio, Firenze 1998, s. 7-8, 13-17; B. Beuys, Florencja, s. 94-95. 
64 G.Vasari, Le vite, s. 322-323; G. A. Valentini, L’iconografia, s. 22, 40.  
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zorganizował żywą szopkę, stała się ona nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia. 

W okresie Quattrocenta rozpowszechniło się jednak wykonywanie figur umieszczonych 

w szopkach. Z okazji Bożego Narodzenia florentyńczycy ofiarowali pieniężne datki na 

pomoc przytułkom bądź szpitalom65.   

Wiara była głównym elementem dającym florentyńczykom siłę i wsparcie  

w momentach niebezpieczeństw. Kryzys żywnościowy w 1432 r. był motywem, dla 

którego Signoria wraz z duchowieństwem i mieszkańcami organizowały przez 10 dni 

procesje mające na celu zażegnać problem. Październik 1453 r. był miesiącem kiedy 

Florencję nawiedziło gwałtowne trzęsienie ziemi. Pomimo zakazu arcybiskupa 

Antonina mieszkańcy udali się w nocy na procesje błagając w modlitwach  

o niepowtórzenie kataklizmu. Władze miasta zadecydowało o rozdaniu wówczas 1000 

florenów dla najuboższych florentyńczyków. W październiku 1455 r. 6 tysięcy 

mieszkańców w tym kobiet i dzieci odzianych w białe szaty z czerwonym krzyżem na 

plecach utworzyło procesję na wieść o zorganizowaniu przez papieża Kaliksta III 

krucjaty przeciwko Turkom oblegającym Konstantynopol66. 

4.5 Organizacja pielgrzymek florentyńczyków  

 

Codzienne życie ludzi w późnośredniowiecznej Florencji przeniknięte było 

pobożnością oraz wpływem Kościoła. Wyjątkowym przejawem religijności stały się 

pielgrzymki wymagające dużego wkładu w organizację oraz najbardziej niebezpieczne 

w ówczesnych czasach formy wyrażania pobożności.  

Wśród miejsc pielgrzymowania na terenie Półwyspu Apenińskiego 

najważniejszy był Rzym. To tam udawano się przede wszystkich  

w czasie jubileuszy chrześcijaństwa (początkowo co 100, a następnie co 50, a później 

25 lat) w celu uzyskania odpustu za grzechy. Uczestnikiem pielgrzymki w roku 1300,  

w okresie pontyfikatu papieża Bonifacego VIII był m.in. Giovanni Villani. Dla 

florenckiego kronikarza podróż ta miała obok wymiaru religijnego (odnotował m.in. 

grupy liczące około 200 000 pielgrzymów oraz fakt wystawiania w Bazylice św. Piotra 

chusty św. Weroniki z obliczem Jezusa) aspekt poznawczy, gdyż podziwiał pozostałości 

                                                           
65 L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, s. 85-87; C. Klapisch-Zuber, Le sante bambole. Gioco e 

devozione nella Firenze del Quattrocento [w:] La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze, Firenze 

1988, s. 306-313, 321-322; R. Davidsohn, Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina. Parte 

terza. Il mondo della chiesa, spiritualità ed arte. Vita pubblica e privata, Firenze 1965, s. 553-554. 
66 C. Cassini, I gesti, s. 116; G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 203. 
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po starożytnych budowlach wzniesionych przez Rzymian. Villani znał ponadto dzieje 

miasta dzięki lekturze antycznych poetów oraz historyków (Wergiliusza, Salustiusza, 

Lukana, Pawła Orozjusza, Waleriusza Maksymusa i Tytusa Liwiusza).  Po powrocie  

z pielgrzymki zdecydował się na napisanie kroniki Florencji począwszy od jej 

założenia, aż po współczesne mu czasy67.  

Celem pielgrzymów udających się do Rzymu była przede wszystkim bazylika 

św. Piotra gdzie znajdowały się relikwie apostoła. Ważnym miejscem kultu stała się 

bazylika św. Pawła za Murami zbudowana według tradycji w miejscu jego pochówku68.  

W 1423 r. pod przewodnictwem dominikanina Manfreda da Vercelli do Rzymu 

wyruszyła grupa około 400 pielgrzymów z Toskanii, wśród których znalazła się 

pochodząca z Florencji Ginevra Mannelli. Udała się ona do Wiecznego Miasta wraz  

z trójką dzieci, mając przy sobie 700 florenów69.  

W 1450 r. we Florencji zatrzymało się na okres 5 dni około 6 tysięcy 

pielgrzymów zmierzających do Rzymu na obchody roku jubileuszowego. 

Rozprzestrzeniła się wówczas wśród nich zaraza, która spowodowała liczne zgony, a z 

pomocą szli medycy z florenckiego Ospedale Santa Maria Nuova70.     

Tego roku na pielgrzymkę do Rzymu wyruszył także ze swoją rodziną Giovanni 

Rucellai. Relacja, którą pozostawił obfituje w opisy miejsc, które odwiedził. Należy 

zaznaczyć, że florentyńczyk modląc się w Bazylice św. Piotra przebywał w starej, 

wczesnochrześcijańskiej świątyni wzniesionej przez cesarza Konstantyna Wielkiego, 

którą zburzono w 1506 r. Rucellai oglądał m.in. oryginalną chustę św. Weroniki 

wywiezioną z Wiecznego Miasta podczas Sacco di Roma w 1527 r. oraz fresk tzw. 

Navicella wykonany ok. 1310 r. przez Giotta na zamówienie kardynała Jacopa 

Stefaneschi ukazujący św. Piotra idącego po wodzie w kierunku Chrystusa i apostołów 

siedzących na łodzi. Fresk ten uległ poważnym zniszczeniom w XVII wieku gdy 

wznoszono nową bazylikę. Kolejną świątynią odwiedzoną przez Rucellai była Bazylika 

św. Pawła za Murami gdzie znajdowała się biblia św. Hieronima oraz następujące 

                                                           
67 G. Villani, Nuova Cronica, (a cura di) G. Porta, Parma 1991, s. 1-2, 562-563; M.S. Mazzi, In viaggio 

nel Medioevo, Bologna 2016, s. 72; J. Delumeau, Cywilizacja, s. 95. 
68 R. Oursel, Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari, Milano 1998, s. 35-36. 
69 G.A. Brucker, Renaissance Florence, Toronto 1969, s. 211. 
70 Storie della città di Firenze dall'anno 1410 al 1460. Scritte nelli stessi tempi che accaddono da 

Domenico di Lionardo Boninsegni. Le quali si sono arricchite di postille, e di due tauole, vna delle cose 

più notabili, e l'altra delle famiglie, e casati di Firenze, menzionate in dette storie, Firenze 1637, s. 90-91; 

M.S. Mazzi, In viaggio nel Medioevo, Bologna 2016, s. 73-74. 
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relikwie: ramię św. Stefana oraz św. Anny, fragmenty krzyża Chrystusa, kości 

apostołów i żelazne kajdany, w które zakuty był św. Paweł. Następnym miejscem, do 

którego przybył florentczyk była Bazylika Santa Maria Maggiore. Dostrzegł on 

podobieństwo pomiędzy obrazem Matki Bożej (Salus Populi Romani) namalowanym 

według tradycji przez św. Łukasza, a wizerunkiem Maryi we florenckim kościele 

Orsanmichele. Rucellai zaznaczył, że w świątyni znajdował się także fragment żłóbka 

Jezusa oraz relikwie św. Mateusza i św. Hieronima. Ważnym miejscem 

pielgrzymowania florentyńczyka była Bazylika św. Jana na Lateranie. Opisał m.in. 

kaplicę Sancta Sanctorum  zaznaczając, że tylko papież może sprawować w niej msze. 

Jego uwagę zwróciły Święte Schody, po których wchodził Chrystus oczekując sądzenia 

przez Ponjcusza Piłata oraz fragment stołu, na którym według tradycji odbywała się 

Ostatnia Wieczerza. Podczas pobytu w Rzymie Giovanni Rucellai widział także wiele 

innych budowli takich jak Zamek Świętego Anioła, Panteon, świątynię Minerwy, łuki 

triumfalne, termy Dioklecjana, Więzienie Mamertyńskie, akwedukty oraz Usta 

Prawdy71. W maju 1475 r. na obchody roku jubileuszowego wybrał się wspominany 

wielokrotnie kronikarz Luca Landucci. Jego pielgrzymka trwała 15 dni72. 

Ważnym miejscem pielgrzymowania był grób Jakuba Starszego w Santiago de 

Compostela. Święty ten zasłynął jako ewangelizator podbitej przez muzułmanów 

Hiszpanii w IX w. Według tradycji objawił się wojskom chrześcijańskim podczas bitwy 

pod Clavijo w 844 r. przyczyniając się do ich zwycięstwa nad Maurami. Miejsce kultu 

nie zrobiło jednak wrażenia na pewnym florentyńczyku, który odwiedził je w 1470 r.  

W sporządzonej przez siebie relacji odnotował una ciptà picchola et dentro porcinosa73.  

Florentyńczycy w XV wieku chętnie brali udział w pątniczych wyprawach na 

tereny Ziemi Świętej jeśli tylko dysponowali odpowiednimi środkami finansowymi74. 

Wyruszano tam aby odbyć pokutę czy dostąpić uzdrowienia. Niektórzy pielgrzymi 

udawali się tam pod koniec życia wierząc w rychłe zbawienie po śmierci lub w celu 

                                                           
71 Il Giubileo dell’anno 1450 secondo una relazione di Giovanni Rucellai ,,Archivio della Società 

Romana di Storia Patria” IV (1881), s. 563-576. 
72 L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883, 

s. 14. 
73 R. Oursel, Pellegrini, s. 36-37; M.S. Mazzi, In viaggio, s. 188-189.  
74 Niniejszy fragment rozprawy doktorskiej jest zmienioną wersją moich badań opublikowanych w 

artykule Podróże florentyńczyków do Ziemi Świętej w XV wieku – między pielgrzymką, a przygodą 

,,Perspektywy Kultury” nr 15 (2/2016), s. 109-126 
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wypełnienia ostatniej woli bliskiej osoby polegającej na odbyciu podróży w jej 

intencji75.  

Ziemia Święta (do 1517 r.) pozostawała pod panowaniem Mameluków. 

Pamiętniki spisywane przez pielgrzymów od połowy XIV do początku XV wieku 

wspominały, że Jerozolima popadała wówczas w ruinę, była źle zarządzana, 

nawiedzana przez epidemie i trzęsienia ziemi76. 

Wśród pielgrzymów z terenów Półwyspu Apenińskiego dominowali mieszkańcy 

Wenecji oraz Genui. Wymienić też można pątników z miast takich jak Akwileja, 

Mediolan, Bolonia czy Ferrara. Byli to przede wszystkim duchowni oraz zamożni 

mieszczanie. Ze względów bezpieczeństwa podróżowano w grupach co zalecali również 

przedstawiciele Kościoła. Samotne wyprawy dotyczyły raczej pielgrzymów 

wywodzących się z niższych warstw społecznych. Do Ziemi Świętej udawali się przede 

wszystkim mężczyźni77. Przed wyruszeniem w podróż pielgrzymi spisywali testamenty, 

gdyż mieli świadomość czekających na nich niebezpieczeństw. Na pokładach statków 

wprowadzano surowe zasady ponieważ podczas wielomiesięcznych rejsów dochodziło 

niekiedy do bójek lub sprzeczek78.  

Opłaty za podróż do Ziemi Świętej (w jednym kierunku) pomiędzy XIV a XV 

wiekiem wynosiły od 30 do 50 weneckich dukatów. Według innych badań  

w piętnastym stuleciu pielgrzym musiał wydać na transfer od 40 do 150 dukatów. 

Różnice te wynikały z rodzaju statku (handlowy czy galera), wyżywienia czy 

wliczonych w cenę trybutów dla sułtana79. 

Pomiędzy XIII a XVI wiekiem najpopularniejszym miastem, z którego 

wyruszały rejsy do Jaffy była Wenecja zwana Bramą Wschodu. Pielgrzymi mogli 

skorzystać tam dwukrotnie w ciągu roku z transferu do Ziemi Świętej (w czasie 

Wielkanocy oraz w sierpniu). Rejsy powrotne odbywały się do listopada. Organizacja 

                                                           
75.N. Ohler, Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą a przygodą, Kraków 2000, s. 50-51, 

72-86; M.S. Mazzi, In viaggio, s. 23. 
76 F. Cardini, Europa a Islam. Historia nieporozumienia, Kraków 2006, s. 68-71; G. Auletta, Pellegrini e 

viaggiatori in Terrasanta, Roma 1964, s. 49-50.  
77 J. Wiesiołowski, Pielgrzymi do Ziemi Świętej w świetle suplik Penitencjarii Apostolskiej z lat 1410-

1411 [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej (red.)P. Paszkiewicz, Warszawa 1997, s. 195-199; M. 

Tymowski, Horyzonty geograficzne Europejczyków w okresie rozkwitu średniowiecza (X-XIII w) [w:] 

Rozkwit średniowiecznej Europy (red.) H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 500-509. 
78 M. Mollat du Jourdin, Europa i morze, Warszawa 1995, s. 191, 199; N. Ohler, Życie, s. 217-218. 
79 F. Cardini, De finibus Tuscie. Il medioevo in Toscana, Firenze 1989, s. 90-91; D. Quirini-Popławska, 

Urbs, s. 122; Tejże, Dole i niedole morskiej podróży do Ziemi Świętej w późnym średniowieczu [w:] W 

epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku (red.) B. Możejko, E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, 

s. 120-122; C. Dolce, Il pellegrinaggio, s. 18; H.F.M. Prescott, Jerusalem, s. 50.  
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wypraw spoczywała na prywatnych przewoźnikach do 1411 r. kiedy to Republika 

Wenecka przejęła kontrolę nad terminami wyjazdów i we własnym zakresie wybierała 

szlachciców na dowodzących galerami. Stan ten obowiązywał do 1452 r. Decyzją 

Senatu przewozy powierzono ponownie prywatnym właścicielom galer i statków 

obligując ich równocześnie do zapłaty 100 dukatów na rzecz państwa oraz złożenia 

ofiary z 20 funtów wosku kościołowi św. Marka. Bywały też takie sytuacje kiedy 

rezygnowano z organizacji rejsów. Wiązało się to m.in. z liczbą zainteresowanych 

mniejszą niż 35 osób czy niestabilnymi uwarunkowaniami politycznymi80.   

Kiedy w 1422 r. po raz pierwszy z portu w Pizie wyruszyły w kierunku 

Aleksandrii florenckie galery na pokładzie znajdowało się dwóch ambasadorów 

Republiki - Felice Brancacci oraz Carlo Federighi. Celem ich podróży było spotkanie  

z sułtanem w Kairze.  Dnia 2 lipca tegoż roku rozpoczęli rejs prowadzący przez 

Messynę Kefalonię, Zakintos, Metoni na Peloponezie, Kandię i Rodos. Kiedy 19 

sierpnia przybyli do Aleksandrii, dalszą drogę do Kairu pokonali konno. Wizyta, którą 

odbyli u sułtana zakończyła się pomyślnie, bowiem otrzymali zezwolenie na 

prowadzenie wymiany handlowej w Egipcie przy użyciu złotych florenów. Brancacci  

i Federighi udali się również do miasta Matarea gdzie znajdowało się tabernakulum 

wykonane na pamiątkę ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu81. Ze wspomnień 

florenckich dyplomatów można dowiedzieć się m.in. o tym, że statek sułtana został  

w owym czasie zaatakowany przez katalońskich piratów, co spowodowało zamknięcie 

dla pielgrzymów wejścia do Grobu Bożego, Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem 

oraz na Górę Syjon (jak zapisali florentyńczycy E aveva il Soldano fatto murare di 

pietra e di calcina le porti della chiesa del Sipolcro e di Monte Sione e di Bettelem (…). 

13 pątników (głównie Włochów), którzy wówczas przybyli do Ziemi Świętej oraz 

franciszkanów opiekujących się Grobem zostało aresztowanych i przewiezionych do 

Kairu82. 

                                                           
80 F. Cardini, Europa, s. 70; H. Manikowska, Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u 
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pellegrinaggio in   Terrasanta nel Quattrocento, Firenze 2008, s. 35; H.F.M. Prescott, Jerusalem 

Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Fifteenth Century, London 1940, s. 46-48.  
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B. Dini, I viaggi dei mercanti e il commercio internazionale nel Medioevo [w:] Viaggiare nel Medioevo, a 
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82 D. Catellaci, Diario di Felice Brancacci ambasciatore con Carlo Federighi al Cairo per il Comune di 

Firenze (1422) ,,Archivio Storico Italiano”, t. 8 (1881), s. 179. 
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Pobyt w Ziemi Świętej ułatwiały pielgrzymom zajazdy i szpitale. Wiadomo, że 

fundatorem jednego z hospicjów na terenie Jerozolimy wzniesionych na potrzeby 

podróżników i chorych był Cosimo de’Medici. Nie posiadamy informacji na temat 

wyglądu placówki czy też zasad jej funkcjonowania. Znany jest jednak jej projektant - 

Michelozzo Michelozzi83.  

Podczas pobytu w Ziemi Świętej pielgrzymi zaopatrywali się w dewocjonalia, 

pamiątki, biżuterię lub tkaniny. Popularny handel relikwiami odbywał się często przy 

udziale fałszerzy, którzy specjalizowali się w ich podrabianiu. Proceder ten był bardzo 

powszechny dlatego pielgrzymi byli informowani przez osoby duchowne o istnieniu 

tego typu oszustw84. 

W 1441 r. na pielgrzymkę udał się florencki złotnik Marco di Bartolommeo 

Rustici. Z powodu opóźnienia nie udało mu się zaokrętować na galerze wyruszającej  

z Pizy w związku z tym musiał wyruszyć do Genui. Wraz ze swoimi towarzyszami 

serwitą Leale i Antoniem di Bartolomeo Ridolfi wypłynęli w kierunku Egiptu by 

następnie podróżować po Ziemi Świętej. Wiadomo, że Rustici widział Grób Pański, 

Górę Kalwarię, Golgotę oraz Górę Synaj. Po powrocie z pielgrzymki napisał 3-

częściowe dzieło Dimostrazione dell’andata del Santo Sepolcro, do którego wykonał 

ilustracje85. 

Ziemia Święta była również celem pielgrzymki Alessandra di Filippo Rinuccini 

urodzonego w 1431 r. Przez pewien czas swojego życia zajmował się on kupiectwem 

jednak w 1459 r. wstąpił do zakonu dominikanów gdzie pełnił funkcję priora86. 

Pielgrzymka Rinucciniego trwała od maja 1474 r. do lutego 1478 r. Wyruszył on  

z Wenecji. Postoje galery miały miejsce w Parenzo, Korculi, Ragusie, na Korfu, 

Metoni, Krecie, Kandii, Rodos i Cyprze i końcowym porcie w Jafie. Po pobycie w tym 

mieście udał się Jerozolimy gdzie od czwartku wieczorem brał udział w całonocnych 

modlitwach przy Grobie Bożym. W Bazylice Narodzin Jezusa oglądał kaplicę, gdzie 

według tradycji św. Hieronim tłumaczył na łacinę Pismo Święte. Pielgrzyma zwrócił 

uwagę na ołtarz św. Symeona, a także kolumnę biczowania. Jego uwagę przykuło także 

miejsce złożenia darów przez Trzech Króli. W dniu 2 października 1474 r. Rinuccini 

                                                           
83 F. Guicciardini, Historie, s. 21; W. Roscoe, The Life, s. 32. 
84 H. Manikowska, Jerozolima-Rzym-Compostela, Wrocław 2008, s. 68-69. 
85 M.S. Mazzi, In viaggio, s. 97-99; F. Cardini, Da Firenze a Firenze, via Gerusalemme [w:] Codice 

Rustici. Dimostrazione dell’andata o viaggio al Santo Sepolcro e al Monte Sinai di Marco di Bartolomeo 

Rustici, (a cura di) E. Gurrieri, Firenze 2015, s. 17-23. 
86 D. Balestracci, Terre ignote, strana gente. Storie di viaggiatori medievali, Firenze 2008, s. 57; M.S. 

Mazzi, In viaggio, s. 97-98.  
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opuścił Jerozolimę. W kolejnym tygodniu zaokrętował się na galerze w Jafie płynącej 

do Wenecji, do której dopłynął 13 lutego. Kilka dni później wraz z innymi braćmi  

z klasztoru San Marco świętował swój powrót do Florencji87. 

W 1467 r. Leon Battista Alberti zakończył budowę marmurowego grobowca  

w kościele św. Pankracego we Florencji. Zamówienie złożył Giovanni Rucellai, który 

chciał aby w rodowej kaplicy stanął przygotwany dla niego nagrobek wzorowany na 

Grobie Bożym w Jerozolimie. Według przekazu Giorgio Vasariego, Alberti wysłał 

swoich współpracowników do Ziemi Świętej w celu sporządzenia dokładnych 

pomiarów oryginału88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

         

 

     Rys. 4. Fragment grobowca Giovanniego Rucellai projektu Leona Battisty Albertiego 

         w kościele San Pancrazio we Florencji. Fotografia własna wykonana 14.10.2016 

 

 

                                                           
87 A. Rinuccini, Sanctissimo peregrinaggio del Sancto Sepolcro, 1474 /in appendice: Itinerario di 

Pierantonio Buondelmonti, 1468, cura di. A. Calamai, Pisa 1993, s. 66, 142; E. Conti, A. Guidotti, La 

civiltà fiorentina del Quattrocento, Firenze 1993, s. 260. 
88 G. Vasari, Le vite, s. 390-391; H. Manikowska, Jerozolima, s. 293-294.  
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4.6 Teatr religijny 

 

Teatr w okresie XV wieku kontynuował liczne formy dramatyczne rozwinięte  

w średniowieczu takie jak misteria, mirakle, czy spektakle dworskie. Ponadto powstał 

wówczas teatr humanistyczny, którego twórcy czerpali inspiracje z dzieł starożytnych 

autorów takich jak np. Plaut, Terencjusz czy Seneka. Należy dodać Florencja była 

pierwszym miastem Półwyspu Apenińskiego, w którym przywrócono na scenę antyczne 

dramaty89.  

Religijne życie florentyńczyków, podobnie jak w innych krajach ówczesnej Europy, 

było ubogacane poprzez widowiska teatralne ukazujące historie biblijne lub żywoty 

świętych – w tym też mirakle, czyli spektakle o ich działalności cudotwórczej. Na 

terenie Italii przyjęły one nazwę sacre rappresentazioni i największy swój rozwój 

osiągnęły w okresie XV wieku we Florencji choć ich geneza związana była  

z dramatycznymi pieśniami z Umbrii z XIII i XIV wieku. Tematyka sacre 

rappresentazioni wiązała się z religią, lecz dla mieszkańców stanowiła równocześnie 

rozrywkę. Na popularność tego rodzaju przedstawień we Florencji wpływało kilka 

czynników. Można wśród nich wymienić mecenat nad artystami, którzy projektowali 

scenografię do przedstawień oraz fakt istnienia niezwykle różnorodnych sposobów 

świętowania we florenckim społeczeństwie spragnionym coraz to nowych pomysłów 

mogących uczynić uroczystości bardziej atrakcyjnymi.  W związku z tym, że  

w przestrzeni miejskiej nie istniały stricte budynki teatralne sztuki wystawiano na 

estradach zlokalizowanych na ulicach lub placach. Nierzadko miejscami spektakli 

stawały się wnętrza kościołów. Do przygotowania tego typu przedstawień konieczny 

był montaż sceny składającej się z trzech części: górnej symbolizującej niebo, 

środkowej oznaczającej ziemie (a więc właściwe miejsce rozgrywania się dramatu) oraz 

dolnej stanowiącej wyobrażenie piekła90.   

                                                           
89 L.G. Clubb, Teatr włoskiego renesansu [w:] Historia teatru (red.) J. R. Brown,  Warszawa 2007, s. 

107; P. Antonetti, La vie, s. 265-266; P. Ventrone, Gli araldi della commedia. Teatro a Firenze nel 

Rinascimento, Pisa 1993, s. 22-23; A. Tenenti, Florence à l’époque des Médicis: de la cité a l’état, Paris 

1967, s. 98-99. 
90 J. Burkhardt, Kultura, s. 197; 244-248; D. Wiles, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie [w:] 

Historia teatru (red.) J. R. Brown,  Warszawa 2007, s. 72-73; J. Heers, Święta, s. 41-43; C. Molinari, 

Spettacoli, s. 12-13; 33; A. Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1962, s. 158; S. Stallini, Le théâtre, s. 31-

32; A. D’Ancona, Origini del teatro in Italia. Studi sulle sacre rappresentazioni, vol.1, Firenze 1877, s. 

221-223. 
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Tematyka sacre rappresentazioni dotyczyła wydarzeń ze Starego i Nowego 

Testamentu. Szczególnie popularne były spektakle Zwiastowania, Narodzin Pańskich, 

odkrycia pustego grobu, Wniebowzięcia czy Wniebowstąpienia. Wystawiano także 

przedstawienia oparte na hagiografiach. Pomocną lekturą pozwalającą na poznanie 

życiorysów świętych były rozważania i historie zawarte w Złotej legendzie Jakuba de 

Voragine. Z misteriów wystawianych na terenach Francji zapożyczono spektakle  

o życiorysach św. Agnieszki, św. Ignacego oraz św. Barbary91.  

Za interesujący trzeba uznać fakt, że wystawiano również przedstawienia 

nawiązujące do ówczesnej Florencji. Ukazywano chociażby kościół San Miniato czy 

lokalne targi. Bohaterami teatralnych widowisk stawali się lokalni święci np. św. Jan 

Gwalbert (995-1073) założyciel zakonu wallombrozjanów92. 

Mówiąc o tekstach sacre rappresentazioni należy zaznaczyć, że pisane były one 

strofą – oktawą w toskańskim języku ludowym. Nie różniły się w zasadzie w swojej 

strukturze. Prolog (annunzio) rozpoczynający utwór przedstawiał Anioł (postać ta była 

niejako organizatorem spektaklu). W tej początkowej części dramatu wyróżniamy 

invocatio (wezwanie do Boga o pomoc), captatio benevolentiae (prośbę o pozyskanie 

względów publiczności), argumentum (przybliżenie tematyki spektaklu). Zakończenie 

(licenza) zawierało krótkie streszczenie przedstawionej historii oraz wyjaśnienie 

płynącego z niej przesłania93.  

Organizatorami przedstawień religijnych w krajach takich jak Anglia czy Francja 

byli kupcy lub rzemieślnicy zrzeszeni w cechach. Pokrywali oni koszty scenografii jak 

również występowali w spektaklach. We Florencji przedstawienia wystawiane były 

przez laickie konfraternie skupiające głównie dzieci i młodzież. Wynikało to przede 

wszystkim z przeświadczenia, że są oni najlepszymi łącznikami pomiędzy Bogiem,  

a ludźmi. W XV wieku aktorami występującymi w sacre rappresentazioni byli przede 

wszystkim chłopcy. W 1435 r. papież Eugeniusz IV miał okazję oglądać spektakl 

dotyczący Narodzin Chrystusa wystawiony przez grupę młodzieży we florenckim 

kościele San Pancrazio. Humanista i kameduła Ambrogio Traversari objaśnił wówczas 

Ojcu Świętemu, że bractwa religijne mają pozytywny wpływ na chłopców. Uczyli się  

w nich bowiem towarzyskiej ogłady, a występowanie w misteriach stanowiło ważny 

element duchowego rozwoju. Działalność bractw koncentrowała się wokół wspólnych 

                                                           
91 S. Stallini, Le théâtre, s. 32-33. 
92 C. Molinari, Spettacoli, s. 79. 
93 J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia, s. 42. 
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modlitw i pomocy charytatywnej dla chorych i ubogich. Niejednokrotnie podczas 

spotkań grup zajmowano się organizacją ceremonii religijnych: w tym 

przygotowywaniem scenografii widowisk, co prowadziło do tego, że wiele z bractw 

zatracało swój pierwotny cel zakładający duchowy rozwój mieszkańców. Już od I poł. 

XIII wieku działały we Florencji kompanie śpiewaków tzw. laudesi, którzy tworzyli 

pieśni religijne w języku włoskim. Według szacunków Cesare Molinari na terenach 

Florencji i contado w XV wieku działało 88 świeckich bractw. Finansowego wsparcia 

organizacjom udzielali mieszkańcy miasta ofiarujący spore datki pieniężne. Zdarzały się 

także sytuacje gdy członkowie bractw otrzymywali spadki po  zmarłych, którzy za życia 

byli zaangażowani w działalność konfraterni94.  

Zachowany zbiór florenckich laude sporządzony pomiędzy 1448, a 1464 rokiem 

wspomina o 3 sacre rappresentazioni. Możemy uznać je za najstarsze znane tego typu 

zachowane teksty. Autor pierwszego utworu Una notabile rapresentazione chiamata la 

creazione del mondo nie jest znany. W przypadku kolejnego Festa del vitel sagginato 

twórcą był Piero di Mariano Muzi. Ostatni tekst Rappresentazione i Abramo ed Isacco 

został napisany przez Feo Belcari, jednego z najsłynniejszych autorów przedstawień. 

Wiadomo, że na podstawie pierwszego tekstu Una notabile rapresentazione chiamata 

la creazione del mondo, który najprawdopodobniej nie został wystawiony, napisano 

kolejny pt. La rappresentazione di Abel e di Caino. W przypadku tekstu Piera di 

Mariano Muziego źródła potwierdzają, że po raz pierwszy publiczność oglądała 

przedstawienia na jego podstawie w lutym 1454 r. oraz sierpniu 1468 r. Spektakl na 

podstawie utworu Feo Belcariego wystawiono w 1449 r. w kościele św. Marii 

Magdaleny dei Pazzi95. 

Sacre rappresentazioni były w pewnym stopniu związane z malarstwem, zwłaszcza 

cyklami fresków wykonywanych przez toskańskich artystów w okresie XIII i XIV 

wieku. Za przykład może posłużyć twórczość Giotta, który w swoich naściennych 

malowidłach ukazywał historie biblijne, które rozgrywały się na tle toskańskich pejzaży 

i włoskich miast. Sceny w sacre rappresentazioni odgrywano w wielu miejscach 

wymagających oddzielnych scenografii tzw. luoghi deputati. Były to np. szopka, 

grobowiec, świątynia czy dom świętego. Bardzo rzadko widowisko odbywało się  

                                                           
94 C. Molinari, Spettacoli, s. 68-70; A. Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1962, s. 132-133; S. Stallini, Le 

théâtre, s. 239; P. Gavitt, Corporate Benedicence and Historical Narratives of Communal Well-Being 

[w:] Renaissance Florence. A Social History, (red.) R.J. Crum, J.T. Paoletti, Cambridge 2006, s. 154; B. 

Beuys, Florencja, s. 184. 
95 S. Stallini, Le théâtre s. 38. 
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w jednym miejscu. Np. w Rappresentazione di San Giovanni Decollato wystawiono 

przy użyciu kilku scenografii: otchłani w górskiej jaskini, pałacu Heroda, pokoju 

Salome, sali bankietowej i więzieniu. W Rappresentazione del Figliuol Prodigo nie 

przedstawiono przygód syna marnotrawnego, lecz w scenografii posłużono się jedynie 

domem ojca. Rozbudowana scenografia składająca się z 8 miejsc pojawiła się natomiast 

w Rappresentazione di Sant’Eustachio. Podczas przedstawienia widzowie oglądali dom 

świętego Eustachego, górę, na której polował, kościół gdzie był chrzczony, szałasy 

robotników i myśliwych, pałac cesarski, zamek wroga oraz świątynię Jowisza. 

Dodatkowo przedstawiano morza i rzeki96. 

W tym 1471 r. pod koniec sierpnia odegrano sceny z życia św. Bartłomieja, apostoła 

i męczennika. Na placu Santa Croce ustawiono zadaszoną estradę, na której odbyło się 

przedstawienie. Poprzedzone ono było przejazdem przez miasto dwóch aktorów 

odgrywających role Czarnego i Białego Króla97.  

Za interesujący należy uznać fakt konstruowania przez florentyńczyków 

maszynerii wprowadzającej w ruch elementy scenografii sacre rappresentazioni. W tej 

dziedzinie zasłynęli Filippo Brunelleschi oraz Francesco di Giovanni zwany Il Cecca. 

Uwaga należy się drugiemu z projektantów żyjącemu w latach 1446-1488.  Był on 

znanym konstruktorem, którego lokalne magistratury zatrudniły w celu umacniania 

murów obronnych Florencji. Jednak il Cecca zasłynął najbardziej jako projektant 

konstrukcji wykorzystywanych podczas miejskich uroczystości. Do jego znanych 

osiągnięć należały tzw. nuvole (chmury) czyli platformy wykonane z drewna i waty 

używane do transportu podczas procesji obrazów przedstawiających patronów bractw 

religijnych. Osoby niosące wizerunki świętych pozostawały niewidoczne dla widzów, 

gdyż zakrywała je wspomniana wata używana do budowy platform. Sprawiało to 

wrażenie, że obraz jest umieszczony na przemieszczającej się chmurze. Giorgio Vasari 

przypisywał Francesco d’Angelo wykonanie błękitnych tkanin zdobionych żółtymi 

liliami rozciągniętymi pomiędzy baptysterium, a katedrą Santa Maria del Fiore podczas 

uroczystości św. Jana Chrzciciela. Na uwagę zasługują również giganti oraz gigantesse. 

Były to zaprojektowane przez Il Cecca postacie, w które przebierali się uczestnicy 

                                                           
96C. Molinari, Spettacoli, s. 76-77, 81-82, 93-96. 
97 N. Newbigin, Piety and Politics in the feste of Lorenzo’s Florence [w:] Lorenzo il Magnifico e il suo 

mondo. Atti del Convegno internazionale di studi (Firenze, 9-13 giugno 1992), Firenze 1994, s. 37-38. 
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świątecznych zabaw. Elementami ich stroju były maski oraz szczudła o wysokości 5 lub 

6 łokci, na których aktorzy przemierzali ulice miasta98.  

 Relacja Abrahama biskupa Suzdal z 1439 r. miasta leżącego na terenie Wielkiego 

Księstwa Moskiewskiego pozwala na odtworzenie przebiegu spektakli, które 

florentyńczycy wystawili na cześć znamienitych gości. Abraham przybył do miasta na 

obrady soboru florenckiego towarzysząc arcybiskupowi kijowskiemu Izydorowi oraz 

patriarchowi Konstantynopola Janowi Paleologowi VII.  Dnia 25 marca tegoż roku  

w kościele Santissima Annunziata wystawiono spektakl Zwiastowania. Nad wejściem 

do świątyni mieściła się trybuna, na której zasiadał aktor grający postać  Boga. Na jego 

głowie spoczywała korona, a w ręce trzymał ewangelię. Przed aktorem znajdowało się 

siedem kręgów dzieci otoczonych przez 7 modeli planet, wewnątrz których mieściły się 

olejowe lampki. Dom Maryi umieszczony był w prezbiterium. Znajdowało się tam 

łóżko oraz stołek, na którym siedział odgrywający rolę Matki Bożej chłopiec czytający 

książkę. Dzięki mechanizmowi podnoszenia i opadania za pomocą lin z platformy 

symbolizującej niebo schodził Archanioł Gabriel, w którego wcielił się inny florencki 

młodzieniec.  Dodatkowym elementem był most z kamieni na wysokości 21 stóp99.   

W dniu 30 maja 1443 r. Abraham z Suzdal widział kolejne przedstawienie 

Wniebowstąpienie w kościele Santa Maria del Carmine. Elementami scenografii była 

konstrukcja zamku z wieżami i bastionami symbolizująca Jerozolimę oraz Góra Oliwna, 

powyżej której umieszczono platformę z Bogiem Ojcem. Kluczowym momentem 

spektaklu było uniesienie za pomocą lin aktora grającego postać Jezusa100.  

Znany jest przykład maszyny zaprojektowanej przez Filippo Brunelleschiego  

i wykorzystanej podczas uroczystości Zwiastowania, która odbyła się na Piazza San 

Felice. Urządzenie mające kształt niebieskiej kuli posiadało dwa rzędy złożone z figur 

aniołów. W kulminacyjnym momencie widowiska wyleciała z niej maszyna w formie 

migdała, na której umieszczona była kukła archanioła Gabriela101. 

Kiedy w marcu 1471 r. Galeazzo Maria Sforza oraz jego żona Bona Sabaudzka 

przyjechali do Florencji trwał wówczas Wielki Post. Mieszkańcy jadali wówczas bardzo 

skromnie. Wśród ich posiłków dominowały owoce, warzywa, sery lub rośliny 

                                                           
98 G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2018, s. 465-469; A. D’Ancona, 

Origini del teatro in Italia. Studi sulle sacre rappresentazioni, vol.1, Firenze 1877, s. 206; J. Burckhardt, 

Kultura, s. 248. 
99 C. Molinari, Spettacoli, s. 39-44; S. Stallini, Le théâtre, s. 154-155, 239. 
100 S. Stallini, Le théâtre, s. 168-173; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 216-219. 
101 J. Burkhardt, Kultura, s. 248; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 226-227. 
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strączkowe, dlatego wiadomość o ucztach wydanych na cześć Galeazzo Marii i Bony, 

podczas których spożywano mięso wywołała oburzenie florentyńczyków (w tak 

ważnym dla chrześcijan czasie był to przecież grzech ciężki). Z powodu Wielkiego 

Postu nie możliwa była organizacja turniejów lub uczt na cześć gości. Zdecydowano się 

na przygotowanie trzech spektakli: Zwiastowania w San Felice in Piazza, 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Santa Maria del Carmine oraz Zesłania Ducha 

Świętego w Santo Spirito. Najtragiczniej zakończył się ostatni z nich. Jak pisał Niccolò 

Machiavelli z powodu zbyt dużej ilości świec użytych podczas przedstawienia 

wzniecono pożar w wyniku, którego spłonęło wnętrze kościoła Santo Spirito, co przez 

florentyńczyków zostało odczytane jako boża kara za nieprzestrzeganie przez parę  

z Mediolanu zasad obowiązujących w Wielkim Poście102.  

Najsłynniejsze sacre rappresentazioni tworzył florentyńczyk Feo Belcari (1410 -

1484) poeta i równocześnie protegowany Medicich pełniący różne stanowiska 

urzędnicze m.in. konsul arte della Lana, jeden z 12 buonuomini, następnie w 1454 r. 

prior, a w późniejszym czasie (1468 r.) znalazł się pośród 16 gonfalonierów. Był on 

autorem licznych tekstów, które dedykował Medyceuszom. Sławił m.in. rządy Cosima 

oraz talent poetycki Lorenza. Innymi utworami napisanymi przez Feo Belcari były: Il 

giudicio finale, L’Assunzione, L’Annunciazione, San Giovanni in deserto oraz San 

Giorgio. Za najlepszy jego tekst uważa się Rappresentazione di Abramo e Isacco. 

Cesare Molinari uznał go za prototyp przedstawienia sakralnego we Florencji. Podczas 

spektaklu oglądano dom Abrahama, w którym znajdowały się 2 lub 3 pomieszczenia 

wyposażone w łóżka. Innym elementem scenografii była Góra Ofiarowania, za którą 

rozpościerało się ozdobne tło103.  

Znanym autorem tekstów sacre rappresentazioni był Bernardo Pulci (1438-1488). 

Spod jego pióra wyszła Storia di Barlaam e Josafat. Co ciekawe, w tworzenie tekstów 

teatralnych zaangażowana była również jego żona Antonia, która napisała sztuki  

o następujących tytułach: Santa Guglielma, Santa Domitilla, Figliuol prodigo oraz San 

Francesco. Była ona pierwszą kobietą we Włoszech, której utwory ukazały się drukiem. 

Wybitnym twórcą sacre rappresentazioni był duchowny, profesor prawa kanoniczego 

w Pizie od 1489 r. Pierozzo Castellano de’ Castellani (1461- 1519). Był on autorem 

                                                           
102N. Machiavelli, Historie, s. 418; P. Ventrone, Le feste del 1471 e i caratteri della cerimonialità 

religiosa [w:] Le temps revient ‘l tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il 

Magnifico, Milano 1992, s. 207; C. Molinari, Spettacoli, s. 37,76; L. Artusi, S. Gabbrielli, Feste e giochi, 

s. 25; B. Beuys, Florencja, s. 210 
103 G. Capponi, Storia,, t. 2, s. 176; S. Stallini, Le théâtre, s. 165; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 228. 
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utworów takich jak Cena e Passione, Figliuol prodigo, San Tommaso, Santa Eufrasia, 

Sant’Onorfio, Sant’Orsola i San Venanzio104. 

Swój wkład w rozwój sacre rappresentazioni miał Lorenzo de’Medici, który  

w 1490 r. stworzył dla Compagnia di fanciulli del Vangelista (znaną także pod nazwą 

L’Acquila, czyli orzeł – symbol Jana Ewangelisty) sztukę poświęconą świętym 

męczennikom Janowi i Pawłowi (Rappresentazione dei ss. Giovanni e Paolo). 

Wspomniane bractwo założono w 1427 r. w trosce o rozwój religijny i moralny jego 

członków. Należeli do niego chłopcy pomiędzy 13, a 24 rokiem życia, pochodzący  

z mieszczańskich rodzin i będący dobrymi uczniami. Nosili białe szaty, a zbliżając się 

do wieku, w którym musieli opuścił bractwo elementem ich stroju stawał się zielony 

kaptur. Ich spotkania odbywały się w pierwszą oraz trzecią niedzielę miesiąca i spędzali 

je na wspólnych modlitwach. W okresach Wielkiego Postu i Adwentu widywali się co 

tydzień. Podczas świątecznych dni chłopcy śpiewali pieśni, recytowali psalmy jak 

również czytali fragmenty Pisma Świętego. Ze względu na wspomniany symbol św. 

Jana Ewangelisty jakim był orzeł zwano ich również Aquilini Opiekę nad bractwem 

powierzano dorosłemu florentyńczykowi, który nie mógł być w związku małżeńskim105.  

Sztuka Rappresentazione dei ss. Giovanni e Paolo wystawiona podczas 

karnawału w 1491 r. uważana jest przez niektórych badaczy za pierwszą tragedię 

historyczną w języku włoskim. Dramat, który obejrzeli krewni oraz przyjaciele rodziny 

Lorenza obfitował w odniesienia do ówczesnej sytuacji Florencji - medycejskiej 

hegemonii politycznej. Postacie Constantina (Konstantyna Wielkiego) oraz jego dwóch 

synów Costanzo i Costante, odczytywane są jako personifikacja Lorenza i jego dzieci 

Giovanniego (pełniącego funkcję mistrza bractwa) i Pietra. Przy pisaniu 

Rappresentazione dei ss. Giovanni e Paolo Lorenzo oparł się na utworach takich jak 

Złota legenda Jakuba de Voragine, Vita Constantini Euzebiusza z Cezarei czy też tekstu 

Lorenzo Valli kwestionującym Donację Konstantyna106.  

Lorenzo de’Medici tworząc Rappresentazione dei ss. Giovanni e Paolo zadbał 

również o oprawę muzyczną widowiska. W tym celu podjął współpracę z niemieckim 

                                                           
104 A. D’Ancona, Origini, s. 230-232. 
105 L. Artusi, A. Patruno, Deo gratias. Storia, tradizioni, culti e personaggi delle antiche confraternite 

fiorentine, Roma 1994, s. 178-179; N. Carew-Reid, Les fêtes, s. 235-236. 
106C. Molinari, Spettacoli, s. 12-13; L. G. Clubb, Teatr, s. 110-111; G. Antonucci, Storia del teatro 

italiano, Roma 1995, s. 16-17; J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia, s. 43-45; P. Antonetti, La 

vita, s. 375; N. Newbigin, Piety and Politics in the feste of Lorenzo’s Florence [w:] Lorenzo il Magnifico 

e il suo mondo. Atti del Convegno internazionale di studi (Firenze, 9-13 giugno 1992), Firenze 1994, s. 

40-41; P. Ventrone, Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico [w:] Le temps revient ‘l 

tempo si rinuova. Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992, s. 29-32, s. 33. 
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kompozytorem Heinrichiem Isaaciem, który przez pewien czas był organistą we 

florenckiej katedrze. Świadczą o tym zachowane pieśni podpisane nazwiskiem 

Isaaca107. 

Syn Lorenza de’Medici, Giovanni jako papież Leon X podczas swojego pontyfikatu 

w latach 1513-1521 organizował w Rzymie wspaniałe uroczystości. Jako młodzieniec 

nie tylko oglądał przedstawienia we Florencji i całej Toskanii, ale również brał w nich 

czynny udział. Radosne widowiska odbywające się  w czasie panowania Leona X  

w Świętym Mieście dostarczały argumentów reformatorom kościoła przeciwko 

przepychowi w jakim żyli katoliccy duchowni. Podczas odznaczenia brata Giuliana  

i bratanka Lorenza tytułami honorowych obywateli Rzymu, papież zorganizował jedną 

z ważniejszych uroczystości podczas swojego panowania. Na jego zamówienie, 

wybudowano drewniany teatr na Kapitolu. Pierwszą wystawioną na jego deskach sztuką 

był Punijczyk Plauta108. 

Podsumowując, florentyńczycy osiągnęli mistrzostwo w organizacji przedstawień  

o charakterze religijnym. Jedynie w mieście posiadającym tak wykształconych  

i pełnych pomysłów artystów oraz literatów mogło dojść do rozwoju tego typu dramatu. 

                                                           
107 R.J. Wieczorek, Patronat, s. 205. 
108 L.G. Clubb, Teatr, s. 108-110. 
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Zakończenie 

 

  Przedstawione dzieje Florencji dowiodły, że była ona znakomicie 

zorganizowanym i silnym gospodarczo miastem-państwem. Swoją pozycję na 

Półwyspie Apenińskim tworzyła dzięki podbojom okolicznym terenów. Ekspansja 

terytorialna odbywała się również poprzez zakup miast portowych, dzięki którym 

Florencja mogła rozwijać się w dziedzinie handlu. Mówiąc o dziejach miasta w XIV  

i XV wieku trzeba zaznaczyć, że niejednokrotnie miały tam miejsce walki o władze 

pomiędzy najbardziej wpływowymi rodami, które do osiągniecia swych zamierzeń 

eliminowały przeciwników politycznych poprzez fałszowanie głosowań, zabójstwa czy 

banicje. Nieobce mieszkańcom były też bunty określonych grup zawodowych.  

Studia humanistyczne rozwijające się na terenie Florencji przyczyniły się do 

zgłębiania wiedzy z zakresu gramatyki, filozofii, retoryki, epistolografii, a nade 

wszystko starożytnej literatury. Obecność Greków we Florencji wpływała na ożywienie 

nauki języków antycznych i otwierania katedr, w których byli wykładowcami. 

Renesansowy humanizm charakteryzował się nowym podejściem do człowieka. 

Ceniono jego otwartość na świat, czy wiarę we własne możliwości intelektualne, która 

eliminowała różnice stanowe. Pochodzenie przestało odgrywać decydującą rolę w 

wyborze przyszłej kariery zawodowej – liczyła się wiedza oraz zdolności. 

Celem niniejszej pracy było omówienie codzienności mieszkańców Florencji  

w wieku XV, a więc w okresie największego rozwoju sztuki i nauki. Przedstawienie 

powyższej problematyki wymagało przyjrzeniu się dziejom miasta, jego administracji, 

przestrzeni architektonicznej czy też społeczności. Aby zrozumieć dlaczego Florencja 

mogła stać się miejscem, w którym rozwijały się różne dziedziny kultury należało 

zwrócić uwagę na kwestie gospodarcze takie jak rzemiosło, handel czy bankowość,  

które były źródłem bogactwa dla mieszkańców. 

W rozdziale pierwszym wskazanao, że w zapiskach kronikarzy można doszukać 

się obrazu miasta bogatego, rozwiniętego gospodarczo, pięknego pod względem 

architektury i tętniącego życiem. Szczególne znaczenie dla rozwoju Florencji miało 

contado obszar stanowiący jej zaplecze rolnicze. Na tle wydarzeń politycznych w XIV  

i XV wieku rozwijały się rzemiosło, handel i kultura. Mimo, że arena polityczna 

Florencja zwłaszcza w czternastym stuleciu była miejscem ciągłych walk o władzę w 
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mieście czego dowodzą wydarzenia takie jak wygnanie księcia Aten w 1343 r. czy 

wybuch powstania Ciompich w 1378 r. Choć sytuacja polityczna na Półwyspie 

Apenińskim w kolejnym wieku bywała napięta zwłaszcza z powodu zapędów 

imperialnym Księstwa Mediolanu, to florentyńczycy starali się nie angażować  

w poważniejsze konflikty militarne mogące w konsekwencji doprowadzić do 

zniszczenia miasta, do którego byli tak bardzo przywiązani. Dopiero koniec XV wieku 

był dla Florencji czasem napięć i wielkich zmian. Przybyły z Ferrary dominikanin 

Girolamo Savonarola wpływał swoimi  przekonującymi kazaniami na postawy 

mieszkańców, którzy porzucali dotychczasowy model życia przepełniony zabawami  

i radością. Pojawienie się w Italii wojsk francuskich pod wodzą Karola VIII zakończyło 

wieloletni czas pokoju na Półwyspie Apenińskim, w tym też we Florencji, w której 

nastał kres panowania przez pewien czas dynastii Medyceuszy. 

Zanim jednak doszło do tych dramatyczny wydarzeń Florencja rozwijała się 

prężnie w każdej z dziedzin gospodarki co było związane z działalnością 

mieszczańskich rodów zajmujących się przede wszystkim bankowością oraz handlem. 

Szczególna rola przypadała rodzinie Medicich kierujących najbardziej poważanym 

bankiem w Europie założonym z końcem XIV wieku. Choć przedstawiciele tej dynastii 

nie posiadali książęcych lub królewskich tytułów pełnili rolę  władców Florencji, którzy 

pod pozorami zasad ustroju republikańskiego wpływali poprzez swoich popleczników 

na najważniejsze decyzje administracyjne i polityczne państwa.  

Mecenat Medicich nad artystami, zamiłowanie do kolekcjonerstwa, fundowanie 

kościołów czy budynków publicznych umożliwiały szerzenie sztuki renesansu oraz 

ugruntowywały pozycję rodu w miejskiej społeczności. Pozycja Medicich, umocniła się 

w 1434 r. kiedy nieformalne rządy nad Florencją objął Cosimo wróciwszy z wygnania  

z pobudek politycznych. Lata panowania Medicich upływały pod zagrożeniem ze strony 

przeciwników chcących zdobyć siłą władzę w mieście tak jak podczas Spisku Pazzich 

w 1478 r. Jednak dzięki kontaktom z wpływowymi dygnitarzami, a zwłaszcza 

papiestwem, którego finansami zajmował się bank Medicich ich pozycja pozostała 

niezachwiana do końca XV wieku. Pod ich rządami rozwijał się mecenat nad artystami 

wśród których wymienić należy Sandra Botticellego, Andreę del Verrocchio, Domenica 

Ghirlandaia czy Michała Anioła. Wielką postacią włoskiego Quattrocenta był zwłaszcza 

Lorenzo de’Medici. Jako utalentowany poeta, autor pieśni karnawałowych oraz 
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miłośnik sztuki antycznej był uwielbianym przez lud organizatorem uroczystości, dzięki 

którym zdobywał ich przychylność. 

Na stronach rozdziału pierwszego wykazano, że rozwój przestrzeni miejskiej 

odbywał się etapami. W tym celu często wyburzano stare budynki takie jak wieże 

mieszkalne z XII czy XIII wieku, w miejsce których przedstawiciele rodzin bankiersko-

kupieckich rodów finansowali budowę swoich przestronnych rezydencji. Dzięki 

znakomicie wykształconym budowniczym we Florencji realizowano oryginalne w XV 

wieku projekty architektoniczne, wśród których można wymienić np. kopułę katedry 

Santa Maria del Fiore, pałace Medicich, Strozzich lub Rucellaich. W myśl reguł 

renesansowego budownictwa dążono do symetrii harmonii, a liczne elementy 

konstrukcyjne zapożyczano z architektury starożytnej. Chęć spędzania czasu poza 

miastem w celu wypoczynku umożliwiały mieszczanom eleganckie wille. W kontakcie 

z naturą odnajdywano spokój i wyciszenie. Życie florentyńczyków toczyło się na 

głównych placach czy targowiskach.  

System rządów XV-wiecznej Florencji wyróżniał się na tle innych w ówczesnej 

Italii.  Mogli brać w nim udział udziału kupcy oraz przedstawiciele mieszczaństwa. 

Organy administracyjne działały równocześnie z momentem objęcia rządów przez 

niekoronowany ród Medicich w 1434 r. Główny organ sprawujący władzę nosił nazwę 

Signoria. W jego skład wchodziły cechy, stronnictwo gwelfów oraz  pozostałe urzędy: 

ośmiu priorów, chorąży sprawiedliwości, 12 Buonuomini i kapitan kompanii ludowych. 

Ich kadencja trwała jedynie 2 miesiące.   

Florencja była miastem, w którym istniał rozbudowany podział cechów tzw. 

arti. Zrzeszały one ludzi zajmujących się konkretnymi zawodami. Posiadały własne 

statuty, struktury administracyjne takie jak np. sąd kupiecki, skarbników, notariuszy. 

Każdy z cechów miał własną siedzibę, pieczęć i sztandar.  Wstąpienie do cechu 

wymagała złożenia przysięgi oznaczającej zaakceptowanie wymogów przez grupy 

rzemieślników. Ponadto przedstawiciele arti sprawowali najważniejsze funkcje we 

władzach państwa, co gwarantował im zestaw praw z 1293 r. Ordinamenti di giustizia.  

Przybliżenie zagadnień związanych ze specyfiką ludności Florencji umożliwiło 

zapoznanie się z pracami, dla których podstawą były katastry (przede wszystkim 

dokument z 1427 r.). W podrozdziale podkreślono, że miasto w większości 

zamieszkiwały osoby młode. Rodziny składały się zazwyczaj z kilkunastu osób 

zamieszkujących kamienicę lub rezydencję. Mężczyźni żenili się zazwyczaj w wieku 30 
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lat mając już ugruntowaną pozycję społeczną i finansową. Zapiski (ricordi) sporządzane 

przez florenckich kupców pozwalały na odnotowane najważniejszych wydarzeń dla 

rodziny takich jak np. narodziny oraz zgodny dzieci. Oprócz obywateli z innych 

rejonów Włoch, Florencję zamieszkiwali także obcokrajowy przybywający w celach 

handlowych czy podejmujący pracę w lokalnych warsztatach. Dla zrozumienia 

przemian społeczno-kulturowych miasta przybliżone zostały założenia humanizmu - 

prądu umysłowego, którego największy rozkwit miał miejsce we Florencji.  

W rozdziale drugim przedstawione zostały główne gałęzie florenckiej 

gospodarki. Jednym z nich było rzemiosło, które rozwijało się dzięki znakomicie 

zorganizowanym organizacjom cechowym oraz protekcjonizmowi państwa. 

Rzemieślnicy zajmowali się wytwarzaniem wysokiej klasy towarów (zwłaszcza tkanin) 

oraz przedmiotów codziennego użytku. W okresie XV wieku florentyńczycy zajmowali 

się przede wszystkim produkcją sukien i materiałów jedwabnych. Wytwarzano wyroby 

ze skór takie jak paski, buty, czy sprzęt do jazdy konnej. Rozwijała się obróbka metali 

również cennych kruszców takich jak złoto i srebro. Jak zaznaczono, florentyńczycy 

posiadali w domach misternie wykonane inkrustowane meble, szkatułki czy ramy 

obrazów. Popularne do przechowywania głównie odzieży były skrzynie. 

Zapotrzebowanie na tego typu przedmioty wiązało się  

z rozwojem stolarstwa. Przedstawiciele cechu aptekarzy zajmowali się mieszaniem farb, 

gotowaniem kleju czy kładzeniem złoceń. Import naturalnych barwników zapewniały 

rozwijające się kontakty handlowe z państwami północnej Afryki czy też Azji. Służyły 

one przede wszystkim wytwórcom tkanin, skór, ceramiki, szkła, a także malarzom.  

Przyglądając się systemowi gospodarczemu, który wówczas się rozwijał można 

dostrzec, że posiadał on cechy wczesnego kapitalizmu. Zajmowano się m.in. 

zatrudnianiem najemnych robotników, istniał wolny rynek, na którym swobodnie 

zakupywano i sprzedawano towary chcąc osiągnąć jak najwyższe zyski umożliwiające 

późniejsze inwestycje. W celu ułatwienia płatności wprowadzono m.in. weksle 

Dzięki zakładanym koloniom kupieckim florentyńczycy mogli prowadzić 

ożywioną wymianę handlową z miastami Europy i poza jej granicami. Przyczynił się do 

tego zakup portu w Pizie w 1406 r., który umożliwił importowanie i eksportowanie 

towarów drogami morskimi. Wybiciu w połowie XIII wieku po raz pierwszy złotego 

florena było początkiem dominacji stabilnej waluty używanej we wszystkich krajach 

Europy. Kontakty handlowe prowadzili florentyńczycy z Anglią, Francją, Hiszpanią, 
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Portugalią, Niderlandami, Polską, Węgrami, Niemcami oraz na terenach Peloponezu, 

Konstantynopola i Egiptu. Umożliwiały to zakładane faktorie oraz kolonie. Istnienie 

tych placówek dawało również możliwość odbywania zagranicznych praktyk młodym 

florentyńczykom w celu zdobycia doświadczenia w dziedzinie handlu.  

W dalszej części dysertacji skupiono się na organizacji banków  

w późnośredniowiecznej Florencji. Jak wskazana już etymologia słowa bank związana 

była z językiem włoskim, gdyż banco oznaczało ladę, za którą pracował bankier. 

Pomimo oficjalnego zakazu lichwy  przez Kościół pracownicy banków florenckich i ich 

zagranicznych fili nadal pożyczali na procent. Wielu bankierów znalazło 

wytłumaczenie dla tego typu praktyki -  pobieranie odsetek związane było z  kursami 

przeliczeniowymi z innych walut. W początkach XIV wieku we Włoszech najbardziej 

znane florenckie placówki należały do rodzin Bardich, Peruzzich oraz Acciaiuolich. 

Niestety w wyniku złego zarządzania i udzielanych pożyczek, europejskim władcom 

(królowi Anglii Edwardowi III oraz królowi Neapolu Robertowi) w latach 40. XIV 

wieku doszło do bankructwa tych instytucji. Pod koniec 14. stulecia uznanie zdobył 

bank Medicich. W 1397 r. Giovanni Bicci de’Medici założył filię we Florencji, która 

istniała do 1494 r. Placówki bankowe zakładano w różnych miastach Europy. Pierwsza 

z nich otwarta została w 1400 r. w Neapolu, a kolejne w Wenecji, Genewie, Bazylei, 

Ankonie, Brugii, Pizie, Awinionie, Londynie i Mediolanie. Wszystkie zostały 

zamknięte przed końcem XV wieku. Jak podkreślono we Florencji działały 4 rodzaje 

banków. Były to banchi di pegno, banchi a minuto, banchi in mercato oraz banchi 

grossi. Florenccy bankierzy mieli obowiązek zapisać się do arte del Cambio. 

Na stronach rozdziału drugiego omówiono kwestię edukacji we Florencji. Jako 

fenomen w XIV-wiecznej Europie uznawany jest fakt, że ponad połowa tamtejszych 

chłopców umiała czytać i pisać co odnotował kronikarz Giovanni Villani. 

Nieodłącznym elementem procesu edukacji na jaki zwracali uwagę humaniści było 

wychowanie dobrego obywatela oraz człowieka.  W okresie XV wieku przedstawiciele 

nowego prądu umysłowego pracowali jako nauczyciele-wychowawcy na książęcych 

dworach w Italii i innych krajach Europy. Zajmowali się kształceniem dzieci  

i młodzieży wywodzących się zamożnych rodzin. Florentyńczycy rzadko byli 

zainteresowani podejmowaniem studiów na uniwersytetach mimo, że na terenie Włoch 

znajdowały się jedne z najlepszych europejskich uczelni w miastach takich jak Bolonia 

czy Padwa gdzie kształciły się szlacheckie elity całej Europy. Taka postawa 



242 

 

florentyńczyków wiązała się przede wszystkim z poświęceniem się głównie rzemiosłu, 

kupiectwu, czy bankowości.  

Mówiąc o pozycji kobiet we Florencji podkreślono, iż żyły one  

w społeczeństwie patriarchalnym. Najbardziej oczekiwano na narodziny chłopca, gdyż 

gwarantował on ciągłość dynastyczną. Jak zaznaczono, od połowy XIV w. wśród 

florenckich mieszczan rozpowszechniło się wynajmowanie mamek. Mężczyźni chcieli 

w ten sposób ograniczać kontakt matek z dziećmi i przez to mieć większy wpływ na 

wychowywanie. Decyzje co do przyszłości kobiet podejmowali ojcowie, bracia bądź 

krewni. Zamążpójście umożliwiała jedynie odpowiednia wysokość posagu. Środki 

potrzebne do jego zgromadzenia kumulowano w specjalnie przeznaczonym do tego 

funduszu Monte dei doti. Bez wątpienia można stwierdzić, że pomimo przemian 

światopoglądowych, we Florencji nadal istniał mizoginizm wyrosły jeszcze  

z głębokiego średniowiecza. 

 W omawianej części pracy podkreślono także fakt używania przez kobiety 

różnorodnych kosmetyków pozwalający np. na rozjaśnienie koloru włosów. Artyści  

i poeci doby renesansu gloryfikowali piękno kobiet, które przykładały wielką uwagę do 

swojego wyglądu poprzez noszenie eleganckich strojów oraz fryzur. W utworach 

literackich okresu włoskiego Trecenta i Quattrocenta natrafiamy na opisy idealizujące 

kobiety. Dla autorów są one jednak obiektami niespełnionej miłości. 

We Florencji wyraźnie zaznaczała się obecność kobiet w wydarzeniach 

publicznych zwłaszcza w uroczystościach pozwalających na imponowanie 

zachowaniem, urodą czy wykształceniem. Wspomniano również o niewolnicach  

i prostytutkach, które stanowiły margines społeczny. Jak zaznaczono do Włoch 

sprzedawano w większości Tatarki, Czerkieski oraz Rusinki. W przypadku tej drugiej 

grupy w 1403 r. powstał urząd Ufficio dell’Onestà zajmujący się zatrudnianiem 

prostytutek z zagranicy, udzielaniem pozwoleń na pracę i zapewnianiem im 

odpowiedniej ochrony. 

Widzimy więc, że wizerunek kobiet w literaturze czy malarstwie dążący do jej 

idealizowania oraz podkreślania piękna zewnętrzengo i duchowego stał poniekąd  

w sprzeczności do faktycznego ich postrzegania we florenckim społeczeństwie.  

Ważnym zagadnieniem poruszonym w niniejszej dysertacji były kwestie 

zdrowia i opieki nad chorymi. Nawracające co pewien okres epidemie dżumy stanowiły 

poważny problem dla mieszkańców średniowiecznej i późnośredniowiecznej Europy  



243 

 

w tym też dla mieszkańców Florencji. Szczególnie tragiczna w skutkach była epidemia 

czarnej śmierci z 1348 r., o której przebiegu we Florencji dowiadujemy się z relacji 

pozostawionych przez Giovanniego di Paolo Morelliego oraz Giovanniego Boccaccia  

w prologu do pierwszej księgi Dekameronu. W obliczu zagrożenia epidemią najlepszym 

ratunkiem był wyjazd z miasta co też uczynili bohaterowi utworu wspomnianego 

autora. Niestety taką możliwością dysponowała jedynie bardzo bogata część 

społeczeństwa, gdyż w jej posiadaniu znajdowały się wiejskie wille, do których 

udawano się w momentach rozprzestrzeniania zarazy. Ówczesna medycyna 

pozostawała bezsilna nie tylko wobec dżumy, ale również w przypadku wielu innych 

dolegliwości. Ludność Florencji umierała na skutek m.in. odwodnienia, zakażeń 

bakteryjnych, powikłań po gorączce czy chorobach układu oddechowego. Zgony kobiet 

następowały często w czasie porodów. Na terenie Florencji istniały nie tylko szpitale  

w których zajmowano się leczeniem chorych, działały także placówki koncentrujące się 

pomocy ubogim, podróżnikom oraz podrzutkom. Obserwujemy wśród mieszkańców 

oraz fundatorów tego typu miejsc postawy świadczące o wielkiej dobroczynności  

i troski o chorych. W XV wieku wśród florenckich szpitali pojawił się Ospedale degli 

Innocenti zaprojektowany przez Filippo Brunelleschiego według zasad renesansowego 

budownictwa. Przykład ten dobitnie podkreśla, że budynki użyteczności publicznej 

musiały charakteryzować się symetrią oraz pięknem. 

W dalszej części rozdziału drugiego poruszono zagadnienie wymiaru 

sprawiedliwości oraz więziennictwa. Przestrzeganie prawa miało podstawowe 

znaczenie dla porządku publicznego we Florencji dlatego sięgano po anonimowe 

donosy, tortury czy kary więzienia. Ludzie bogaci, po uiszczeniu odpowiedniej kwoty 

mogli ich uniknąć. Sędziowie we Florencji musieli być zapisani do cechu sędziów oraz 

notariuszy. Zanim jednak zaczęli pracować w swoim zawodzie dokonywano wnikliwej 

analizy życiorysu kandydata. Wśród wymogów stawiano między innymi konieczność 

pochodzenia z zalegalizowanego prawnie związku rodziców i bycie obywatelem 

Florencji.  

  W rozdziale trzecim skupiono się sposobach spędzania wolnego czasu we 

Florencji. Dla zarysowania tego zagadnienia zwrócono uwagę na popularność gier 

hazardowych dających mieszkańcom nie tylko rozrywkę, ale przede wszystkim szanse 

na wygrane pieniężne. Zaznaczono iż kupcy posiadający umiejętność szybkiej 

kalkulacji towarzyszących im podczas codziennego wykonywaniu zawodu bardzo 
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chętnie brali udział w tego typu grach. Miejsca gdzie grano w kości lub karty związane 

były z obecnością ludzi ze świata przestępczego stąd wielokrotnie w miejscach takich 

jak loggie i tawerny gdzie uprawiano hazard dochodziło do wykroczeń prawnych 

(kradzieży, zabójstw). Jak wspomniano ciekawym źródłem dotyczącym zgubnej roli 

hazardy jest pamiętnik Buonaccorso Pitti, który grywał w różnych krajach Europy 

również z wysokiej rangi przedstawicielami władz w wyniku czego wielokrotnie 

wygrywał ale też bankrutował.  

Jak podkreślono w kolejnej części dysertacji, popularnym sposobem spędzania 

wolnego czasu wśród florentyńczyków było uprawianie sportów. Wynikało to przede 

wszystkim z propagowanego w renesansie dążenia do osiągnięcia dobrej sprawności 

fizycznej. Gra w piłkę nożną (calcio) przyciągała rzesze widzów wspierających 

okrzykami drużynę wywodzącą się z jednej z czterech dzielnic miasta. Mecze odbywały 

na placach przed głównymi kościołami Santa Croce, Santa Maria Novella oraz Santo 

Spirito i poprzedzane były mszą oraz pochodem graczy. Popularne były również 

wyścigi konne związane ze świętami religijnymi bądź państwowymi (zwycięzca palio 

otrzymywał chorągwie zwane palii) oraz polowania z sokołem.  

Silna pozycja Florencji na arenie międzynarodowej wiązała się z częstymi 

wizytami zagranicznych władców oraz duchownych. Rytuał powitania gości określały 

jasno sprecyzowane reguły. Ważnym elementem ceremoniału była oracja wygłaszana 

przez wybitnego humanistę. Powierzenie mu tego zadania wynikało ze znakomitego 

przygotowania w zakresie retoryki z jakiego słynęli florenccy myśliciele. Na ich cześć 

organizowano np. walki dzikich zwierząt (caccie) w specjalnie wydzielonych 

ogrodzeniach. Wyjątkowymi prezentami wręczanymi władcom zaprzyjaźnionych 

państw były dzikie zwierzęta. Trafiały one również do Florencji jako podarki tak jak  

w listopadzie 1487 r. kiedy do miasta przysłano lwa, lamparty oraz żyrafę jako dar od 

sułtana Kajtbaja.  

W dalszej części pracy podkreślono rolę średniowiecznej kultury rycerskiej na 

florenckie rozrywki. W skutek przemian społeczno-gospodarczych w średniowieczu 

mieszkańcy zaczęli skupiać się na handlu czy rzemiośle. Rycerstwo, jako jeden ze 

stanów w systemie feudalnym, utraciło swoją dotychczasową rolę, do czego przyczyniła 

się m.in. taktyka prowadzenia wojen, w której główna rola zaczęła przypadać piechocie 

oraz artylerii.  Turnieje we Florencji cieszyły się wielką popularnością, pomimo 

oficjalnego zakazu przez Kościół. Organizowano je z okazji ślubów czy wizyt 
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zagranicznych gości. Najsłynniejszy turniej we Florencji, wyprawiono z okazji zaręczyn 

Lorenza de’Medici z Clarice Orsini w dniu 7 lutego 1469 r. 

Na dalszych stronach omówiono rolę karnawału we Florencji. W jego 

przygotowanie zaangażowani byli najwybitniejsi artyści, którzy dekorując miejskie 

budynki potrafili stworzyć wyjątkową scenerię opartą najczęściej na postaciach 

alegorycznych i mitologicznych. Karnawałowe zabawy organizowały zespoły (brigate) 

z każdej z florenckich dzielnic zespół reprezentujący ją sztandarem oraz strojem.  

W skład grupy wchodzili młodzieńcy wywodzący się z mieszczaństwa. Szczególnym 

etapem karnawału był triumf - pochód uczestników, którzy szli bądź jechali na 

fantazyjnie przyozdobionych powozach o nietypowych kształtach. Zwyczaj ten Włosi 

zapożyczyli od starożytnych Rzymian. Pojazdy te  były zdobione figurami 

alegorycznych przedstawień np. Miłości, Czystości, Śmierci czy Sławy znanych  

z Trionfi autorstwa Petrarki. 

W końcowej części rozdziału trzeciego skupiono się na opisach ceremoniałów 

zaślubin i pogrzebów. Małżeństwa w XV-wiecznej Florencji były aranżowane 

pomiędzy rodzinami, które łączyło np. prowadzenie interesów bądź zamieszkiwanie  

w tej samej dzielnicy. Ceremoniał zaślubin odbywał się w domu. Poprzedzały go 

rozmowy dotyczące posagu, spisanie kontraktu i wymiana pierścieni. W przypadku 

dziewcząt z ubogich domów zebranie kwoty na posag wiązało się z koniecznością pracy 

w domach zamożnych florentyńczyków. Ze względu na wystawność uroczystości 

pochłaniającą wysokie sumy pieniędzy i wpływające na zaburzanie porządku  

w mieście powołano w 1330 r. urząd zajmujący się regulacją ustaw antyzbytkowych 

szczególnie zaostrzonych w II poł. XIV wieku. Jak zaznaczono, według prawa mąż 

nadzorował wszystkie dary otrzymane w posagu panny młodej. Kobiety nie czerpały 

właściwie z nich żadnych korzyści. Jedyną własnością małżonki były noszone na co 

dzień ubrania, które przechowała w skrzyni (cassone). Ustawy antyzbytkowe nie były 

przeszkodą dla zamożnych mieszczan do organizowania hucznych przyjęć. Dla 

zobrazowania najbardziej wystawnych uroczystości przywołano ślub Bernarda 

Ruccellai i Nanniny – córki Piera de’Medici w dniu 8 czerwca 1466 r. oraz wesele 

Lorenza de’Medici z Clarice Orsini (córką rzymskiego notabla Jacopa i Maddaleny 

Braccia, siostry kardynała Latino Orisni) w lipcu 1469 r. Obie ceremonie cechował 

przepych, duża liczba dań,  podarunków oraz zaproszonych gości.  
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Florentyńczycy, zwłaszcza wywodzący się z mieszczańskiej elity, przykładali 

dużą uwagę do oprawy ceremonii pogrzebowych. Przygotowywaniem i wygłaszaniem 

przemówień po śmierci zasłużonych miasta osób zajmowali się florenccy humaniści. Z 

konduktu pogrzebowego wyłączone były kobiety, który swoim lamentem przeszkadzały 

żałobnikom, dlatego tworzyły one osobne procesje. Pochówkiem zmarłych zajmowali 

się grabarze zwani beccamortui lub becchini. Z kolei spisywanie liczby pochówków 

było zadaniem Ufficio della grascia urzędu zaopatrującego Florencję w żywność i 

kontrolującego jej produkcję.  

W rozdziale czwartym poruszona została rola Kościoła oraz wiary we Florencji. 

W mieście od XIII wieku swoje świątynie zakładały najważniejsze średniowieczne 

zakony: dominikanów, franciszkanów, serwitów czy augustianów, a bogate florenckie 

rody łożyły ogromne środki finansowe na budowę własnych kaplic. Pobożność 

wyrażano poprzez udział we mszach, procesjach czy spotkaniach bractw religijnych, 

które były we Florencji niezwykle popularne. Florenccy duchowni pozostawali pod 

ogromnym wpływem Medicich. Przyczyniał się do tego fakt, że przedstawiciele rodu 

powoływali się na swoje kontakty ze Stolicą Apostolską. W tej części pracy 

wspomniano także o Antoninie Pierozzi priorze klasztoru San Marco, a następnie 

arcybiskupie miasta od 1446 r. Zakonnik ten był znaczącą postacią w życiu religijnym 

mieszkańców, gdyż oddawał ubogim wszystkie swoje oszczędności i żył nad wyraz 

skromnie.  

Wielkie znaczenie dla Kościoła we Florencji miał sobór zwołany tam w 1439 r. 

Zawiązana wówczas unia pomiędzy Kościołem katolickim i wschodnim choć 

przyniosła wielkie nadzieje na zakończenie schizmy z 1054 r. nie przetrwała próby 

czasu. Sobór we Florencji był jednak znaczącym wydarzeniem dla miasta. Zawiązano 

liczne kontakty handlowe umożliwiające zakup luksusowych towarów ze Wschodu,  

a przybyli do miasta Grecy szerzyli wśród mieszkańców zafascynowanych światem 

antycznym swoją kulturę oraz język. 

Wśród świąt religijnych wielkie znaczenie miała uroczystość Trzech Króli, która 

wiązała się z majestatycznym pochodem i odgrywaniem przedstawień teatralnych. Do 

bractwa zajmującego się jego organizacją należeli także przedstawiciele Medicich. 

Innym ważnym wydarzeniem był dzień 25 marca. Obchodzono wówczas święto 

Zwiastowania Pańskiego oraz Nowy Rok. Ważną uroczystością we Florencji  podczas, 

której rzemieślnicy z arte dei Cuoai i Vaiai zdobili ołtarz w Orsanmichele było 
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Calendimaggio obchodzone od 1290 r. Pierwszy dzień maja uznawano za święto piękna 

i kwiatów. Tego dnia maja grupy młodzieży przemierzały ulice miasta tańcząc  

i śpiewając.  

Dla mieszkańców szczególne znaczenie miał dzień 24 czerwca. Wspominano 

wówczas postać patrona miasta św. Jana Chrzciciela. Był to czas procesji do 

baptysterium, w którym przedstawiciele rządu Florencji składali ofiary w postaci świec. 

Podobnie czyniły delegacje z terenów wchodzących do Republiki. Podczas uroczystości 

św. Jana Chrzciciela rzemieślnicy zrzeszeni w cechach prezentowali swoje najlepsze 

wyroby podkreślając tym samym ekonomiczną potęgę miasta. 

Omówienie kwestii wiary mieszkańców Florencji wiązało się także  

z odbywaniem pielgrzymek. Podróżowali oni do Rzymu, Santiago czy Ziemi Świętej. 

Przebywając w miejscach kultu religijnego byli zainteresowani również przeszłością 

odwiedzanych przez siebie świątyń, miejsc znanych z kart Biblii czy pozostałościami 

starożytnych budowli wznoszonych przez Rzymian. Pielgrzymki były więc dla 

florentyńczyków okresu późnego średniowiecza  wyprawami, dzięki którym poszerzano 

wiedzę z zakresu historii, sztuki oraz obyczajowości danych krajów. 

W ostatniej części rozdziału czwartego omówiono specyfikę przedstawień  

o charakterze religijnym we Florencji, które przyjęły nazwę sacre rappresentazioni. 

Miały one na celu przybliżenie historii z Pisma Świętego czy też życiorysów świętych. 

W ich organizację zaangażowane były religijne bractwa, do których należeli głównie 

młodzi chłopcy (fanciulli) wcielający się w postacie występujące w widowiskach. Swój 

udział w przygotowywanie scenografii mieli m.in. Filippo Brunelleschi czy Il Cecca. 

Na potrzebę spektakli tworzyli mechaniczne konstrukcje pozwalające na podnoszenie 

bądź opuszczanie aktorów. Przedstawienia odbywały się zazwyczaj przy okazji świąt 

religijnych. 
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