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W cieniu wielkich katedr
CZERWONE IRYSY
Do miasta, geograficznie nie tak odległego,
było (…) daleko. Bogaci udawali się tam konno
lub karetą, mniej zamożni bryczką, biedni wozem, a nędzarze pieszo. I tak większość umierała, nigdy nie zobaczywszy Florencji, oddalonej
od Panzano zaledwie o dwadzieścia mil, czy
Sieny, odległej o dziewiętnaście. Drogi były
wąskie i nierówne, wystarczył byle deszcz, by
stały się nieprzejezdne, i zimą, przez tygodnie
albo miesiące, wioska często była odcięta od
świata. (Fallaci 2012, s. 13)
Opowieść florentyńskiej dziennikarki i pisarki Oriany Fallaci rozpoczyna się w XVII-wiecznym Panzano, niewielkiej wiosce założonej pośród wiecznie zielonych wzgórz
Chianti, niemal dokładnie w połowie drogi
między Florencją i Sieną – miastami rywalizującymi niegdyś o prymat nad krainą Toskanii.
W przeszłości uprawiano tam (…) pszenicę, jęczmień i żyto, a żniwa stanowiły jedno
z dwóch wydarzeń, według których odmierzało się pory roku. Drugim było winobranie.
W czasie między żniwami a winobraniem kwitły irysy, pola wybuchały błękitem, wyglądały z daleka jak morze, które piętrzy się i opada
ogromnymi, zastygłymi falami. (Fallaci, s. 12)
Pomimo oświeceniowej fascynacji postępem, rozumem i wolnością, rytm życia tej liczącej 250 mieszkańców osady niezmiennie
wyznaczały procesje, mszy i nieszpory, będące
największą rozrywką dla rolników. Uprawiając posiadłości wielkiego księcia, właścicieli
ziemskich lub instytucji kościelnych, niejako
na marginesie odrodzeniowego postępu budowali oni potęgę Toskanii. Nieprzebyte wzgórza
Chianti nie tylko zakonserwowały feudalną
strukturę społeczną toskańskiej wsi, lecz także
skutecznie odizolowały od siebie dwa wysoko
rozwinięte ośrodki miejskie, które już od XIII
wieku toczyły rywalizację o zwierzchność nad
tą urodzajną krainą. Izolacja ta przejawia się
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dziś w formie silnie zakorzenionej świadomości lokalnej, a także odrębności kultury, kuchni i zwyczajów. Jednakże, choć oddzielone od
siebie rozległymi wzgórzami, Florencja i Siena
uwikłane były w tę samą grę polityczną, która ostatecznie ukształtowała niepowtarzalny
charakter toskańskich miast oraz ich miejsce
na mapie nowożytnej Europy. Niniejszy esej
stanowi krótkie podsumowanie historii regionu w okresie poprzedzającym utworzenie
Wielkiego Księstwa Toskanii, w 1569 r. Pierwsze cztery rozdziały poświęcone są wybranym
aspektom fascynującej rywalizacji Florencji
i Sieny o panowanie nad Toskanią na przełomie XIII i XIV wieku. Ramy czasowe piątego
rozdziału sięgają nieco dalej, ukazując kontekst morskiej potęgi Pizy na przełomie XI
i XII wieku, a także okoliczności inkorporacji
toskańskiego wybrzeża przez Florencję. Ostatni
rozdział stanowi krótkie podsumowanie wypadkowej powyższych zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do utworzenia Wielkiego
Księstwa Toskanii.

Republika Florencji w 1494 r.
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Spór o inwestyturę
Konflikty polityczne rozgrywające się na
najwyższych szczeblach władzy nie pozostały
bez wpływu na historię regionu. Dynamiczny
rozwój Florencji i Sieny zbiegł się w czasie ze
sporem papieża Grzegorza VII i cesarza rzymskiego Henryka IV o prawo do nadawania
władzy biskupom (XI-wieczny spór o inwestyturę). Mimo ugody osiągniętej w 1122 r. na
mocy konkordatu wormackiego włoskie państwa-miasta na blisko dwa stulecia pogrążyły się w wyczerpujących i krwawych wojnach
między stronnictwem Guelfi (zwolennicy władzy papieskiej) i Ghibellini (zwolennicy władzy cesarskiej), podsycając trwające dotychczas
spory terytorialne. Po przeciwnych stronach
barykady znalazły się dwa interesujące nas
miasta: mieszczańsko-kupiecka Florencja, pozostająca w silnym związku z papieżem, oraz
oparta w dużej mierze o gospodarkę rolną Siena, która we władzy cesarskiej upatrywała
ochrony przez nadużyciami średniowiecznego
Kościoła. Okres wyższości Sieny nad Florencją przypada na przełom XII i XIII wieku, czego symbolem jest spektakularne zwycięstwo
nad wojskami florentyńskimi w bitwie pod
Montaperti, 4 września 1260 r. Jednakże słabnące stronnictwo Ghibellini wkrótce utraciło
panowanie nad Sieną, w następstwie sankcji
ekonomicznych nałożonych na miasto przez
papieża. Konflikt między Ghibellini i Guelfi
wygasł, pozostawiając Sienę znacznie osłabioną i niezdolną do dalszej rywalizacji z lojalną
wobec papieża Florencją.
Burzliwa historia toskańskich miast zapisana jest w murach budowli, które, wzniesione
u schyłku średniowiecza, stanowią świadectwo
potęgi ówczesnej Florencji i Sieny, jak również
nastrojów politycznych panujących wśród lokalnych społeczności. Architektonicznym symbolem świetności miast były imponujące katedry. Wznoszone przeważnie w stylu romańskim,
często przebudowywane w epoce gotyku, do
dziś stanowią punkt odniesienia dla osób odwiedzających zarówno większe ośrodki miejskie (Florencja, Siena, Piza), jak i nieco mniejsze
osady (Prato, Pistoia, Lucca, czy nawet ukryte
głęboko wśród wzgórz Chianti San Gimignano).
www.parafiajaworze.pl

Pacino da Bonaguida, Bitwa pod Montaperti, XIV w.
Artystyczna wizja zwycięstwa Sieny (jeźdźcy z czarno-białymi tarczami) nad Florencją (piechota pod sztandarem czerwonego irysa).

Wzgórza usłane wieżami
Spośród interesujących nas miast katedry
w znanej nam do dzisiaj formie stosunkowo
wcześnie doczekała się Siena. Smukła Katedra
Matki Bożej Wniebowziętej ukończona w 1348
r. ściśle zrośnięta jest z tkanką miejską średnio-

Katedra w Sienie widziana od tyłu.
Dobrze widoczny zarys oraz fragment elewacji nowej,
nieukończonej katedry.
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wiecznego grodu obronnego położonego na
szczycie wzgórza. Jedynie ozdobne płyty z białego i czarnego marmuru, którymi obłożone
są jej zewnętrzne ściany, odróżniają kompleks
architektoniczny od monotonnej czerwieni
spalonych słońcem budynków starego miasta. Stosunkowo powściągliwa w swej romańsko-gotyckiej architekturze katedra sieneńska
wyjątkowe bogactwo kryje w środku, za parawanową fasadą zaprojektowaną przez Giovanniego Pisano. Zapierające dech w piersiach
mozaiki, na których dzieje biblijne przeplatają
się z symbolicznie przedstawionymi ambicjami Sieny do objęcia roli pierwszego spośród
toskańskich miast, wyznaczają porządek wewnątrz budowli, stanowiąc jej najcenniejszy
architektoniczny skarb. Nie mniejsze wrażenie
robi ośmiokątna marmurowa ambona dłuta
Nicolo Pisano (ojciec Giovanniego).
Zwarty kompleks katedralny obejmuje również baptysterium usytuowane pod prezbiterium (unikatowe rozwiązanie, wynikające
z ukształtowania wzgórza) wyposażone w sześciokątną chrzcielnicę zdobioną rzeźbami dłuta
Donatello. Budowla zwieńczona jest kopułą,
zaś u jej boku wyrasta 77-metrowa dzwonnica,
która z założenia miała pozostawać najwyższą wieżą w mieście. Biorąc pod uwagę silne
wpływy sprzymierzonego z cesarstwem stronnictwa Ghibellini, tego rodzaju symbol dominacji Kościoła nie był jednak w Sienie łatwy
do zaakceptowania. Dokładnie w roku ukoń-

czenia sieneńskiej katedry społeczność miejska dokonała uroczystego otwarcia 102-metrowej „świeckiej” wieży Torre del Mangia,
usytuowanej przy głównym placu miasta,
u boku ratusza. Dorównując swoją wysokością
dzwonnicy katedry (główny plac położony
jest poniżej katedralnego wzgórza), Torre del
Mangia miała symbolizować równość władzy
świeckiej i duchownej w mieście.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że u schyłku średniowiecza wysokość wieży nie była
wyłącznie kwestią prestiżu, tudzież symbolem próżnej pychy mieszczańskich rodów.
Wciąż była to epoka, w której bezbronne wioski co rusz nękane były przez ciągnące w tę
i z powrotem hordy barbarzyńców. Strzeliste
dzwonnice kościołów, do których zburzenia
potrzebny był ciężki sprzęt oblężniczy, stanowiły bezpieczne schronienie dla lokalnej ludności, pozwalając przetrwać i odeprzeć nawet
długotrwały atak lekkozbrojnych najeźdźców.
Wraz z modernizacją wieże obronne były systematycznie burzone. Dziś szczególnym podziwem napawa wspomniana już niewielka
osada San Gimignano, która, łagodnie potraktowana przez siły postępu, zachowała kilkanaście gęsto usytuowanych wież. Z uwagi na
wielkość miasteczka zupełnie uprawnionym
jest stwierdzenie, że „pod względem proporcji [wieże San Gimignano] strzelają w niebo ze
śmiałością, której mogą im pozazdrościć nawet
nowojorskie kolosy ze stali i szkła”. (Borkowicz
2018). Otwarcie Torre del Mangia stanowiło
kolejny epizod w walce o dominację nad miastem. Równocześnie trwały już prace nad rozbudową katedry. Gdyby zrealizowano plany
datowane na 1339 r., byłaby to wówczas jedna
z największych świątyń na świecie. Plany pokrzyżowała epidemia dżumy w 1348 r., która
definitywnie przesądziła o ambicjach Sieny do
objęcia przywództwa nad Toskanią. Nim czarna śmierć przetrzebiła mieszkańców miasta,
zdążono wznieść jedynie ścianę oraz fragment
olbrzymiej fasady, które po latach zrosły się
z okolicznymi zabudowaniami, dając wyobrażenie o potędze projektowanej budowli.

Z kwiatu ludu rzymskiego
Panorama Sieny. Na bliższym planie widoczna
„świecka” wieża Torre del Mangia. Na dalszym planie
katedralna dzwonnica.
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Klęska przeważających sił Florencji w bitwie pod Montaperti w 1260 r. nie podkopała fundamentów miasta, które swoją potęgę
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Panorama Florencji. Z lewej strony widoczna wieża
Palazzo della Signoria – pałacu miejskiej starszyzny.

oparło na handlu i korzystnym położeniu geograficznym – na przecięciu rzeki Arno i popularnych wówczas szlaków pielgrzymkowych do
Rzymu. Lojalność wobec papieża umacniała
pozycję Florencji i dominującego w niej stronnictwa Guelfi (przy czym należy pamiętać, że
Florencja nie była politycznym monolitem,
a rywalizacja Ghibellini i Guelfi o lokalne
wpływy trwale wpisała się we florentyńskie
życie publiczne – Brown 2011, s. 201–222). To
właśnie na przełomie średniowiecza i renesansu miejski krajobraz wzbogacił się o zachwyca-

jące kościoły wybudowane z pomocą lokalnej
społeczności dla zakonników przybyłych do
Florencji w połowie XIII wieku: Santa Croce
dla Franciszkanów, Santa Maria Novella dla
Dominikanów, Santa Maria del Carmine dla
Karmelitów oraz Santissima Annunziata dla
Serwitów, wszystkie imponujących rozmiarów,
zdolne pomieścić tłumy pielgrzymów i mieszczan przychodzących, by wysłuchać słynnych
florentyńskich kazań (Weinstein 2011, s. 44).
Dynamiczny rozwój miasta, zapoczątkowany
w 1125 r. podbojem równie silnego podówczas sąsiedniego Fiesole, stanowi wypełnienie
słów Juliusza Cezara, który założył Florencję
jako rzymską kolonię ex flore hominum Romanorum – z kwiatu ludu rzymskiego.
Piętnastowieczny pielgrzym wkroczył do
Florencji przez jedną z ich potężnych bram;
obrał drogę wśród głośnych, cuchnących ulic,
zabudowanych wielopiętrowymi domami
z obwisłymi dachami, wypełnionych ludźmi
wszelkiej klasy i pochodzenia: dżentelmenami w kubrakach i pończochach; owiniętymi
w jedwab damami, wraz ze świtą służących
i egzotycznych niewolników; przyodzianymi

Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji
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w długie szaty i sandały klerykami; umorusanymi robotnikami; żebrakami; straganiarzami;
rabusiami; przekupkami i bandami rozkrzyczanej młodzieży. Mijając sklepy, narożne kapliczki, kościoły i bramy eleganckich rezydencji, zbliżał się on do monumentalnego centrum
miasta. Zaledwie w dwadzieścia lub trzydzieści
minut przechodzień mógł odtworzyć z gęstej
tkanki miejskiej ponad dwa stulecia historii,
od prowincjonalnego średniowiecznego miasta do dumnej stolicy renesansu o niemal mitycznej sławie. (Weinstein, s. 42, tłum. własne)
Oczom owego piętnastowiecznego pielgrzyma musiał również ukazać się zarys jedynego
w swoim rodzaju arcydzieła sztuki i inżynierii, które, wznoszone systematycznie od 1296 r.
w miejscu niepozornego romańskiego kościoła Santa Reparata, przeobraziło się w duchowe centrum Florencji. Trzy zachwycające budowle: ośmiokątne baptysterium, wzniesione
w stylu romańskim z licznymi motywami architektonicznymi charakterystycznymi wyłącznie dla Toskanii, zwane przez Dantego il bel
San Giovanni; olbrzymia katedra Santa Maria
del Fiore, znana powszechnie jako Duomo, ze
swoją nieproporcjonalnie wielką kopułą i nieukończoną wówczas fasadą (obecny neogotycki wygląd zyskała dopiero w 1887 r.); oraz
smukła i elegancka kampanila projektu Giotto
di Bondone, połyskująca w blasku południowego słońca głębokimi barwami białego, różowego i zielonego marmuru, sprowadzanego
odpowiednio z Carrary, Maremmy i Prato.
Za przesadną w swym zdobnictwie gotycką fasadą kryje się surowe, niemal ascetyczne
wnętrze. Skąpane w kolorowym świetle witraży Ghibertiego kolumny i arkady prowadzą
wzrok do miejsca najważniejszego – ośmiokątnego prezbiterium, ponad którym wznosi się
potężne sklepienie kopuły zaprojektowanej
przez florentyńskiego złotnika Filippo Brunelleschiego. Spośród otaczającej ciemności
wyróżnia się ono blaskiem imponującego fresku, namalowanego wbrew woli architekta
przez Vasariego i Zuccariego. Katedra Santa
Maria del Fiore jest świadectwem inżynieryjnej śmiałości florentyńskich projektantów,
jak również sporego postępu myśli architektonicznej. Swój obły kształt, tak odmienny od
strzelistych wież kościołów górujących ponad
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płaskimi, czerwonymi dachami, kopuła Duomo zawdzięcza błyskotliwemu podejściu do
używanych na przełomie XIII i XIV wieku
materiałów budowlanych. Ukończenie tego
odważnego projektu stało się symbolicznym
wydarzeniem odzwierciedlającym początek renesansu, który właśnie we Florencji przyniósł
światu tak wielu wybitnych artystów, wynalazców i myślicieli.

Wiatr odnowy
Jednym z piętnastowiecznych pielgrzymów, przechadzających się ciasnymi uliczkami w cieniu Duomo, był Girolamo Savonarola – urodzony w Ferrarze dominikanin, który
u schyłku XV wieku wstrząsnął społeczeństwem Florencji, zapisując własną kartę w historii reformacji. W znanym już nam miasteczku San Gimignano Savonarola wygłosił serię
wielkopostnych kazań, które – wbrew renesansowej fascynacji pismami starożytnych filozofów – wskazywały na Pismo Święte jako jedyne prawdziwe źródło wiary chrześcijańskiej.
Za sprawą Wawrzyńca Wspaniałego z dynastii
Medyceuszy, oświeconego księcia-humanisty
rządzącego Florencją w latach 1469–1492, Savonarola przeniósł się do klasztoru San Marco
we Florencji, gdzie natychmiast zyskał popularność dzięki swoim stanowczym kazaniom.
Słuchacze Savonaroli byli świadkami ostrego
napiętnowania nepotyzmu i chciwości ducho-

Francesco Rosselli, Spalenie Savonaroli, ok. 1498 r.
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wieństwa, jak również krytyki wobec rozwiązłego trybu życia mieszczan i ich przywódców.
Po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego w 1492
r. nastały krótkie, dwuletnie rządy Piotra II
Medyceusza, zwanego Nieszczęśliwym. Piotr
II Medyceusz został wygnany z miasta wraz
ze starszym bratem kardynałem Giovannim
(przyszłym papieżem Leonem X), kiedy na jaw
wyszedł tajny sojusz obronny zawiązany przez
władcę z Królestwem Neapolu, w obliczu nadciągających sił francuskich pod dowództwem
Karola VIII. Posunięcie to, poczytane przez
miejską starszyznę za zdradę, mogło zaważyć
na pokojowych relacjach, o które Savonarola
zabiegał u francuskiego monarchy osobiście.
Nie napotykając na opór Karola VIII oraz
w obliczu ucieczki prawowitego władcy,
w 1494 r. Savonarola objął władzę we Florencji, przekształcając ustrój polityczny miasta
z monarchii w republikę. Transformacji politycznej towarzyszyła odnowa obyczajów i życia religijnego. Piętnowana przez Savonarolę
rozpusta duchowieństwa stała się rażąco widoczna na tle florentyńskiego mieszczaństwa,
które pod wpływem reformacyjnych kazań zaczęło wyzbywać się bogactw i prowadzić powściągliwy tryb życia. Kaznodzieja nie szczędził również krytyki wobec bogatego rodu
Medyceuszy, który, czerpiąc zyski z lichwy,
dopuszczał się wielu nadużyć. Miasto, które
dotąd odznaczało się wyjątkową lojalnością
wobec Rzymu, pod rządami Savonaroli zagroziło rozłamem.
Powiew reformacji, który na krótko zawitał
do stolicy Toskanii, nie umknął uwadze papieża Aleksandra VI, znanego z licznych skandali
i oznak dogłębnego zepsucia moralnego. Poczytawszy kazania Savonaroli jako zagrożenie
dla tyranicznej władzy średniowiecznego Kościoła, Aleksander VI w 1495 r. wezwał Savonarolę do Rzymu. Odmowa florentyńskiego
mnicha spotkała się ze stanowczą odpowiedzią. Jeszcze w tym samym roku Savonarola
został ogłoszony fałszywym prorokiem, a także
otrzymał nakaz milczenia. Było to szczególnie
uciążliwe z uwagi na fakt, że kazania głoszone
przez Savonarolę były głównym nośnikiem reformatorskich haseł, które napędzały społeczną
i polityczną odnowę miasta. Warunkiem odwołania nakazu milczenia, o co bezskutecznie
www.parafiajaworze.pl

zabiegała starszyzna republikańskiej Florencji,
było zaprzestanie ataków na Kurię Rzymską
i dwór papieża. Przystanie na warunki Stolicy Apostolskiej było wykluczone, wobec czego
w 1496 r. Savonarola ponownie zaczął głosić
kazania. W odpowiedzi zlikwidowano podlegającą Savonaroli kongregację toskańską,
a wchodzące w jej skład klasztory podporządkowano bezpośrednio władzom w Rzymie.
Pozbawiony funkcji wikariusza generalnego Savonarola został obłożony ekskomuniką
w 1497 r. Reformator na kilka miesięcy odsunął się w cień, by w Boże Narodzenie 1497 r.
ponownie stanąć na ambonie kościoła klasztornego San Marco. Seria napastliwych kazań
wielkopostnych w 1498 r., podważających nieomylność papieża i wartość nałożonej przez
niego ekskomuniki, zmusiła Kurię Rzymską do
sięgnięcia po radykalne środki. Aleksander VI
zagroził Florencji interdyktem oraz dotkliwymi
sankcjami ekonomicznymi, w przypadku dalszego wsparcia miejskiej starszyzny dla Savonaroli. Signoria przez długi czas wahała się
w kwestii dalszych poczynań, aż do momentu
kiedy światło dzienne ujrzały pisma Savonaroli skierowane do kilku chrześcijańskich monarchów z sugestią usunięcia niegodnego papieża ze stolicy Piotrowej. Opuszczony przez
miejską starszyznę, która starała się nie dopuścić do konfliktu z papieżem, Savonarola został
uwięziony i powieszony wraz z dwoma współpracownikami u stóp Palazzo Vechhio, zaś ich
zwłoki spalono i wrzucono do rzeki Arno.

Zachodnie wybrzeże
Spalenie Savonaroli, symbolizujące upadek
florentyńskiej reformacji, uwiecznione zostało
na obrazie przypisywanym Francesco Roselliemu. Zaprowadzony przez Savonarolę ustrój
republikański przetrwał do 1512 r., po czym
władza we Florencji powróciła w ręce dynastii
Medyceuszy. XVI wiek, znany w historii sztuki jako Cinquecento, naznaczony był twórczością wybitnych artystów, takich jak chociażby
Michelangelo, Bronzino, Giorgio Vasari, Rosso
Fiorentino, Pontormo, Santi di Tito, Giambologna czy Bartolomeo Ammanati. Wyznaczając
kierunek włoskiego odrodzenia Florencja legła
na skrzyżowaniu dróg nieprzeciętnych humanistów i myślicieli. Rozkwit kulturalny i naukowy miasta szedł w parze z dynamicznym
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Katedra w Pizie. Na pierwszym planie widoczne baptysterium, za katedrą widoczna kampanila znana jako
Krzywa Wieża.

rozwojem ekonomicznym, napędzanym przez
pokaźny kapitał pozostający do dyspozycji
Medyceuszy. W przeciwieństwie do położonej
wysoko w górach Sieny Florencja cieszyła się
dostępem do morza za pośrednictwem rzeki
Arno. To u jej ujścia do Morza Liguryjskiego,
jeszcze w epoce starożytnej, wzniesiono trzecie
z potężnych miast Toskanii – Pizę.
Nadmorska twierdza swoje lata świetności
przeżyła znacznie wcześniej. Zmierzch pierwszego tysiąclecia naznaczony był rywalizacją
dwóch wiodących portów, które stanowiły
bramy rozwijającego się handlu morskiego.
Podobnie jak dwieście lat później Florencja
i Siena walczyły o dominację nad Toskanią,
tak na przełomie XI i XII wieku toskańska
Piza i liguryjska Genua usiłowały objąć kontrolę nad Morzem Śródziemnym. Możliwości
płynące ze statusu potęgi morskiej doskonale obrazuje historia Pizy, która oprócz dużego
portu morskiego mogła również poszczycić
się wartościową flotą i wybornymi żeglarzami. Uznana w dotychczasowych bojach, licząca 120 okrętów flota Pizy stanowiła kluczowy
element zwycięskiego oblężenia Jerozolimy
(1099 r.) podczas pierwszej krucjaty. Przy okazji
wyprawy na Bliski Wschód toskańscy marynarze nie omieszkali zająć kilku bizantyńskich
wysp. Wespół z innymi republikami morskimi
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Pizańczycy zbudowali kolonialną sieć handlową u wybrzeży Syrii, Libanu i Palestyny. Toskańskie kolonie handlowe, a w szczególności:
Antiochia, Akka, Jaffa, Latakia, Trypolis i Tyr
pozwoliły Pizie kontrolować śródziemnomorski handel z Imperium Bizantyńskim, wyprzedzając królującą na Adriatyku flotę Wenecji.
Korzyści wynikające z dominacji na morzu
przełożyły się na rozwój miasta. Już w 1092 r.
Piza mogła się pochwalić imponującą katedrą,
która w swoim eklektycznym zdobnictwie odzwierciedla bogactwo kulturowe zamorskich
kolonii, łącząc architekturę klasyczną z elementami właściwymi dla Bizancjum oraz sztuki
arabskiej. Pośrodku reprezentacyjnego kompleksu znajduje się romańska katedra, wyposażona w późniejszym okresie między innymi
w ośmiokątną gotycką ambonę dłuta znanego
nam już Giovanniego Pisano, architekta fasady katedry w Sienie. Vis-a-vis głównego wejścia do katedry wznosi się olbrzymie baptysterium, zaś po przeciwnej stronie z grząskiego
podłoża w niebo strzela elegancka kampanila
o jakże groteskowej historii, znana również
jako Krzywa Wieża. Całość architektonicznie
spina najmłodsza z budowli – krużgankowa
nekropolia Camposanto Monumentale, w której począwszy od 1277 r. chowano co znamienitszych obywateli Pizy.
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Zyski czerpane z handlu morskiego, jak również wartościowe łupy przywożone z wypraw
przez żeglarzy napędzały zaciekłą rywalizację między Pizą i Genuą. Tymczasem rosnącej
w siłę Florencji nie w smak była kontrola Pizy
nad toskańskim wybrzeżem. Niepodległa Piza
konsekwentnie blokowała Florencji dostęp
do ujścia rzeki Arno, uniemożliwiając handel morski. Powyższy układ sił doprowadził
do sojuszu Florencji i Genui przeciwko Pizie.
W krwawej bitwie morskiej, rozegranej w 1284
r. w pobliżu wyspy Meloria, flota Pizy poniosła
sromotną klęskę. Utraciwszy wartościowe galeony wraz z ich załogami, Piza z dnia na dzień
stała się bezbronna. Los niepodległej republiki został przypieczętowany dwa lata później,
kiedy w wyniku oblężenia portu Piza trafiła
w ręce Genui. Liguryjska potęga morska, posiadając własny port i flotę, nie była zainteresowana rozwojem Pizy. W odmiennej sytuacji
była jednak Florencja, która, pozbawiona dotąd bezpośredniego dostępu do morza, zyskała
perspektywę wkroczenia ze swoimi towarami
na rynki zamorskie. U progu XV wieku Florencja zakupiła podupadłą Pizę, przekształcając ją
w port skrojony na miarę własnych potrzeb.

Zjednoczeni pod czerwonym irysem
Pokonana i wcielona do Republiki Florencji
nigdy nie odzyskała już swojego średniowiecznego statusu potęgi morskiej. Tymczasem Florencja, rozciągnąwszy kontrolę nad doliną rzeki Arno i sporym fragmentem wybrzeża Morza
Liguryjskiego, stale umacniała swoją dominację w regionie. Tradycje republikańskie, obecne
już od wczesnego renesansu wśród florentyńskiego mieszczaństwa, doprowadziły w 1527 r.
do ponownego odebrania władzy nad Florencją z rąk dynastii Medyceuszy, co poskutkowało pogorszeniem relacji ze Stolicą Apostolską.
W ogniu toczonych wówczas wojen włoskich
uformowała się przeciwko Republice Florencji
zbrojna koalicja. Sprzymierzone siły Świętego
Cesarstwa Rzymskiego, Państwa Kościelnego
oraz habsburskiej Hiszpanii w październiku
1529 r. przystąpiły do zbrojnego oblężenia Florencji. Trwające niemal rok walki zakończyły
się obaleniem republiki i utworzeniem Księstwa Florencji, na tronie którego zasiadł książę
Aleksander Medyceusz.
www.parafiajaworze.pl

Podczas 37 lat istnienia Księstwa Florencji
miasto nadal dynamicznie się rozwijało, korzystając z dostępu do morza za pośrednictwem
rzeki Arno i portu w Pizie. Za panowania Kosmy I Medyceusza (1537–1569) Księstwo Florencji wzbogaciło się o silną flotę, a także objęło panowanie nad wyspą Elba, gdzie pod
sztandarem czerwonego irysa założono port
wojenny. Tymczasem odosobniona wysoko
w górach Siena, wyczerpana długotrwałymi
wojnami włoskimi, nieuchronnie zmierzała
w stronę upadku. Koniec istnienia Republiki
Sieny nastał w 1555 r., kiedy po długotrwałym
oblężeniu miasto skapitulowało przed habsburską Hiszpanią. Zadłużony u rodziny Medyceuszy, hiszpański król Filip II przekazał Sienę
Księstwu Florencji. Zdani na łaskę odwiecznego rywala Sieneńczycy stawiali bezskuteczny
opór aż do 1559 r. Proces formowania się bytu
politycznego, który terytorialnie odpowiada
historycznej i geograficznej krainie Toskanii,
dobiegł końca. W 1569 r. papież Pius V mianował Kosmę I Medyceusza Wielkim Księciem
Toskanii. Wielkie Księstwo Toskanii, utworzone z połączonych terytoriów Księstwa Florencji i Republiki Sieny, przetrwało – z przerwami
– aż do 1859 r.
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