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3. 
 
Storie fiorentine.  
Florentijnse historiografie tussen traditie en vernieuwing 
 
 
In zijn Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX (1916) heeft Antonio Panella benadrukt 
hoezeer de ontwikkeling van de geschiedwetenschap in Toscane tijdens de negentiende eeuw 
schatplichtig was aan de achttiende-eeuwse eruditie, die hier meer dan elders in Italië afstand 
had bewaard tot het ‘filosofisme’ van de verlichtingshistoriografie en een rijke traditie had 
opgebouwd in het opsporen en ontsluiten van historische bronnen. Dankzij die traditie was 
het juist in Florence tijdens het vierde en vijfde decennium van de negentiende eeuw 
‘possibile di riallacciare [...] le file spezzate della tradizione Muratoriana’.1 De laatste jaren van 
de achttiende eeuw en de eerste decennia van de negentiende lieten volgens Panella echter in 
eerste instantie een forse terugval zien in de kwaliteit en kwantiteit van de historische studies. 
Niet alleen zakte de geleerde traditie van bronnenuitgaven in, maar tot aan de publicatie van 
Gino Capponi’s Storia della Repubblica di Firenze (1875) ontstonden er evenmin 
noemenswaardige nieuwe geschiedenissen van Florence of Toscane. In het door Panella 
geschetste beeld lijkt de geschiedbeoefening zich tot aan de oprichting van het Archivio storico 
italiano (1842) in een toestand van passieve afwachting te bevinden: ‘Nel frattempo, incapaci 
di produrre, ci si accontentava di ristampare qualche cronaca e le opere dei vecchi storici.’2 
 Dat beeld behoeft echter enige nuancering. De historiografische productie blonk 
inderdaad niet uit in oorspronkelijkheid. Geen enkele Italiaanse historicus waagde zich in de 
eerste helft van de negentiende eeuw aan een nieuwe geschiedenis van Florence. 
Geschiedenissen van Toscane als geheel bestonden pas sinds 1781, toen Riguccio Galluzzi’s 
Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici was verschenen. Het werd in 
1813-14 gevolgd door de postuum verschenen Storia della Toscana sino al principato van de 
natuurkundige, medicus en (fabel)dichter Lorenzo Pignotti.3 Hij schreef zijn boek tussen 1793 
en 1812 toen hij, net als Galluzzi voor hem, als storiografo regio  werd aangesteld (1801).  
 Enerzijds kwamen Galluzzi en Pignotti tegemoet aan een behoefte om ‘de enige 
waarlijk regionale staat van het schiereiland’ van een eigen geschiedschrijving te voorzien, die 
het oude Etrurië met de eigen tijd verbond.4 Hun werk had in de vroege negentiende eeuw 
een monopoliepositie en zou dan ook enkele keren worden herdrukt.5 De historiografische 
categorie van de Toscaanse, ‘regionale’ geschiedenis die ze in het leven hadden geroepen zou 

 
1 A. Panella, Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX (Bologna, Zanichelli, 1916), 10-11. 
2 Panella, Gli studi storici, 30. 
3 Storia della Toscana sino al principato con diversi saggi sulle scienze, lettere e arti di Lorenzo Pignotti istoriografo regio 
(Pisa, Didot, 1813-1814). Over Pignotti (1739-1812), zie B. Maier, ‘Lorenzo Pignotti e i favolisti del 
Settecento’ in V. Branca (red.), Dizionario critico della letteratura italiana (Turijn, UTET, 1973), vol. III, 49-53. 
4 Zie ook E. Cochrane, Tradition and Enlightenment in the Tuscan academies (University of Chicago Press, 1961), 
198. 
5 Dat van Galluzzi in achtereenvolgens 1820-21 (Livorno), 1822 (Florence) en 1841-42 (Capolago); de Storia 
van Pignotti in 1820 (Livorno), 1821 (Florence), 1824 (Idem), 1829-1837 (Turijn), 1843 (Capolago). 
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tot ten minste kort na de eenwording een zeker succes kennen.6 De belangrijkste navolgers 
ervan in de eerste eeuwhelft waren Emmanuele Repetti’s Dizionario geografico fisico storico della 
Toscana (1833-1846), Francesco Inghirami’s lijvige Storia della Toscana (1841-45) en Antonio 
Zobi’s Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848 (1850-52). 
 Anderzijds stonden deze werken erg op zichzelf en misten ze de aansluiting bij zowel 
de ontwikkelingen in de historische interesse als bij maatschappelijke tendensen. Pignotti’s 
Storia gold als conservatief, oppervlakkig, ontbeerde zowel de achttiende-eeuwse eruditie als 
de kritische houding van de generatie historici die het Archivio storico italiano zou oprichten, 
voor wie Pignotti’s werk gold als een toonbeeld van onzorgvuldige bronnenstudie. Zijn 
reputatie als favolista maakte hij ook in de Storia waar; het meest treffende voorbeeld is een 
staaltje alternatieve geschiedschrijving waarin de auteur zich voorstelt hoe Lorenzo il 
Magnifico - ware hem een langer leven beschoren geweest – de Hervorming had kunnen 
tegenhouden en het Italisch schiereiland voor buitenlandse invasies had kunnen behoeden.7 
Inghirami’s geschiedenis van Toscane was vooral van belang vanwege de geleerde 
uiteenzetting in liefst drie van de zeventien delen over het pre-Romeinse, met name het 
Etruskische Toscane, een terrein waarop de Inghirami’s al sinds de vroege zeventiende eeuw 
actief waren.8 De overige delen zijn wel getypeerd als ‘mostruosità [...] che formava non una 
storia, ma una specie di enciclopedia storica toscana, nella quale per ognuna delle sette epoche 
si trattava perfino dei vestimenti e degli alimenti’,9 aspecten van de geschiedenis van de 
materiële cultuur waar destijds nauwelijks belangstelling voor bestond. De geschiedenissen 
van Pignotti en Inghirami hadden sterk het karakter van onoverzichtelijke compilaties van 
ontelbare lokale geschiedenissen, kronieken en andere bronnen. Dat probleem werd vooral 
veroorzaakt door het gekozen Toscaanse kader, dat ondanks pogingen om continuïteit te 
suggereren tussen het oude Etrurië, het longobardische hertogdom van de Tuscia (574-774) 
en het principaat van de Medici, nogal kunstmatig aandeed. Gevoegd bij hun omvang en de 
andere gebreken kwam dat de toegankelijkheid van deze werken niet ten goede. 
 
Percorrere le contrade della città con in mente le antiche memorie 
 
Daarmee stonden Pignotti en Inghirami buiten een belangrijke ontwikkeling in de historische 
cultuur van dit tijdvak: het streven de Toscaanse, bovenal de Florentijnse geschiedenis te 
verspreiden en te populariseren. Dit streven kwam, net als in Milaan, zij het op kleinere 

 
6 Om vervolgens bijna een eeuw lang in het slop raken, zie: G. Mori, ‘Premessa’ bij: Storia d’Italia. Le Regioni 
dall’Unità a oggi. La Toscana (Turijn, Einaudi, 1986), G. Mori (red.), XIX en meer recentelijk: F. Conti, ‘La 
regione ritrovata. La dimensione regionale nella storiografia sulla Toscana in età contemporanea’ in: Memoria e 
ricerca 22 (mei-augustus 2006), 53-66, aldaar 53-55. 
7 Iets waar Pignotti zelf niet in slaagde, toen hij in 1796 door groothertog Ferdinando III als lid van een delegatie 
naar Bologna was gestuurd om Napoleon te overreden Toscane te sparen, zie G. Conti, Firenze vecchia. Storia, 
cronica aneddotica, costumi [1899] (Florence, Giunti, 1995), herdruk in facsimile, 6-7. 
8 Zie over Inghirami vooral E. Barni, ‘Francesco Inghirami. Una vita per la cultura’, in: Rassegna volterrana 
LXIII-LXIV (1987-88), 56-136. 
9 E. Sestan, ‘Lo stato maggiore del primo Archivio storico italiano (1841-1847)’ in: Idem, La Firenze di Vieusseux 
e di Capponi (Florence, Olschki, 1986), G. Spadolini (red.), 25-94, aldaar 44. Inghirami was vooral vanwege zijn 
reputatie als Etruscoloog ingelijfd bij het Archivio storico italiano, hetgeen Capponi en Vieusseux achteraf zouden 
hebben betreurd, toen Inghirami’s Storia della Toscana was verschenen. 
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schaal, in de eerste plaats tot uitdrukking in een aantal compendia en bloemlezingen van de 
lokale geschiedenis. Een van de eerste voorbeelden daarvan was Luc’antonio Cicciaporci’s 
Compendio della storia fiorentina (1811), geschreven vanuit de gedachte dat de vaderlandse 
geschiedenis ‘il primo studio di ogni Giovanetto’ diende te zijn.10 Net als zijn enige 
voorganger, de Florentijnse polygraaf Marco Lastri - auteur van een anoniem Compendio di 
storia fiorentina per uso della Gioventù (1792)11 - richtte Cicciaporci zich vooral op de jeugd uit 
zijn eigen (familie)kring. Zijn opvatting van ‘Storia patria’ was die van Florentijnse 
geschiedenis in strikte zin, ook bedoeld ter meerdere eer en glorie van de Toscaanse ‘natie’ 
maar geschreven vanuit een gevoel van competitie met de steden van het overige Italië. De 
drie ‘lessen’ van het Saggio di storia fiorentina dei secoli duodecimo e decimoterzo (1818) van 
Giovanni Battista Baldelli Boni waren eveneens bedoeld om aan te tonen dat ‘le glorie di 
Firenze non furono parto del caso’,12 maar bezagen de liefde voor de vrijheid en de kunsten 
tevens als algemeen Italiaanse kwaliteiten. Aan twee schoolse lessen over de belangrijkste 
thema’s van het Due- en Trecento (‘Influenze delle Crociate sulla città di Firenze, e dell’Italia’, 
‘Cavalleria’, ‘Farinata Degli Uberti’, ‘Nicola Pisano restauratore della scultura’, etc.) werd 
vermoedelijk later een geleerde verhandeling over de zegeningen van een strenge regulering 
van de economie toegevoegd, die duidelijk alleen bestemd was geweest voor zijn toehoorders 
aan de Accademia della Crusca, waarvan Baldelli toen president was.13 Het Compendio della 
storia toscana (1819) van Vincenzo Guidotti, een ambtenaar van de stad Pisa die zijn sporen 
verdiende als vertaler uit het Frans, was door de Stamperia Vignozzi – die veel betekend heeft 
voor de verspreiding van historische werken in de restauratieperiode - ogenschijnlijk bedoeld 
als toegankelijke bloemlezing uit de geschiedenissen van Galluzzi en Pignotti.14  
 Echt vernieuwende publicaties waarmee de kennis van lokale geschiedenis verspreid 
raakte, kwamen echter pas in de jaren dertig van de negentiende eeuw tot stand. Aansluitend 
op het succes van de Atlante geografico, fisico e storico del granducato della Toscana (1828) van 
Attilio Zuccagni-Orlandini verscheen in 1833 de eerste van een lange reeks afleveringen van 
het Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana (1833-1846) van Emanuele Repetti.15 Tot 

 
10 Compendio delle storie fiorentine diviso in tre libri del cav. Luc’antonio Cicciaporci [1811] (Florence, G. di 
Giovacchino Pagani, 18262), ‘Prefazione dell’autore’. 
11 De auteur van het Compendio uit 1792 valt vast te stellen aan de hand van D. Moreni, Bibliografia storico-
ragionata della Toscana: o sia Catalogo degli scrittori che hanno illustrata la storia dell città, luoghi, e persone della medesima 
(Florence, D. Ciardetti, 1805), 248 en G.M. [Gaetano Melzi] (red.), Dizionario di opere anonime e pseudonime di 
scrittori italiani: o come che sia aventi relazione all'Italia (Milaan, Pirola, 1848), vol. 1, 229. 
12 Saggio di storia fiorentina dei secoli duodecimo e decimoterzo. Libri tre del conte Gio. Batista Baldelli Boni (Florence, 
Piatti, 1818), libro primo, I. 
13 Zie N. Carranza, ‘Govanni-Battista Baldelli Boni’ in: Dizionario biografico degli italiani, ad vocem. 
14 V. Guidotti, Compendio della storia toscana dall'origine degli etruschi fino all'anno 1818 (Livorno, Vignozzi, 1818-
1819) 2 vol. De Stamperia Vignozzi was opgericht in 1806 als drukkerij van de Franse prefectuur te Livorno en 
ontwikkelde zich tijdens de restauratieperiode tot een vooraanstaande uitgeverij van historische werken, zoals 
een Storia dell’Isola d’Elba (1814), de vertaling van Oliver Goldsmith’s Compendio della storia romana (1818) en 
Compendio della storia greca (1819), Pignotti’s Storia della Toscana (1820) en Galluzzi’s Istoria del Granducato (1820-
21), P.P. de Ségur’s Storia di Napoleone (1825), Carlo Botta’s Storia dei popoli italiani (1825) en edities van het 
werk van Walter Scott, F.D. Guerrazzi en Tommaso Grossi. 
15 De Atlante werd in de Antologia van Vieusseux gerecenseerd door E. Repetti: ‘Atlante geografico-fisico e 
storico del Granducato di Toscana in venti grandi carte [...]1828’ in: Antologia 33 (1829), 157-158. Repetti 
begon in 1830 aan zijn eigen werk, waarvan op 31 mei 1831 een manifest/prospectus uitkwam. Het verscheen 
onder de titel Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, 
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in de kleinste geografische eenheden bracht Repetti minutieus het landschap en de 
bevolkingscentra van het groothertogdom in kaart en zette zorgvuldig de geschiedenis ervan 
uiteen. Daarbij had hij talloze onbekende documenten uit de archieven opgedoken, van het 
centrale Archivio Diplomatico in Florence tot in het kleinste parochie-archief. Zijn 
monsterproject leverde een belangrijke bijdrage aan de eerder in verband met Milaan 
genoemde ‘historisering van het territorium’ en kon dan ook rekenen op de sympathie van de 
Florentijnse kring van moderati rond Vieusseux. Het Dizionario had echter één gebrek: Repetti 
was er niet in geslaagd de vele historische gegevens en documenten te ‘bezielen of er de 
betekenis van te duiden’, zoals Niccolò Tommaseo opmerkte.16  
 Tommaseo, die zelf in 1827 in Florence was neergestreken, speelde rond 1836 met de 
gedachte voor een ‘compendio di storia’ van zijn nieuwe woonplaats. Uit zijn Pensieri 
hierover blijkt dat kennis van het verleden naar zijn idee voor iedereen een leidraad in het 
heden moest zijn: ‘non inopportuno mi pare che dal presente, i Toscani specialmente, 
ascendano col pensiero al passato, non per vanagloriarsene oziosamente, o per volerne 
rifabbricare con disgraziata operosità le rovine, ma per farsene degni in quant’esso ha di 
degno’.17 Zijn blauwdruk voor een handboek doorliep de Florentijnse geschiedenis aan de 
hand van acht hoofdthema’s - ‘Guelfi e Ghibellini’, ‘Stranieri’, ‘Mali’, ‘Tiranni’, ‘Fuorusciti e 
congiuratori’, ‘Beni’, ‘L’utile’, ‘Il bello’ - om vervolgens in een negende hoofdstuk 
(‘Paragoni’) tot een conclusie te komen waarmee hij zijn debet verraadt aan een traditie die 
Florence en Toscane beschouwde als het ‘Italia dell’Italia’: ‘La civiltà europea è in gran parte 
italiana; l’italiana in gran parte toscana; la toscana, fiorentina in gran parte.’18 
 Waar Tommaseo niet verder kwam dan gedachten, zouden anderen het plan voor een 
handboek wél ten uitvoer brengen. Daartoe werd hun de weg bereid door een nieuw 
tijdschrift. In de periode tussen de gedwongen sluiting van de Antologia (1833) en de 
oprichting van het Archivio storico italiano (1841) richtte de groep gematigde liberalen rond 
uitgever Gianpietro Vieusseux de Guida dell’Educatore op, een pedagogisch publieksblad voor 
de vorming van de Toscaanse jeugd en in het bijzonder haar leraren. In de Guida en de eraan 
verbonden ‘Letture per i fanciulli’ nam het geschiedenisonderwijs een vooraanstaande plaats 
in. Net als in het Archivio was het vooropgestelde historisch perspectief nationaal, maar dat 
nam niet weg dat een sleutelrol was weggelegd voor de Toscaanse, in het bijzonder de 
Florentijnse geschiedenis, waarvan de kennis onmisbaar werd geacht voor wie van de 
‘feconda idea nazionale’ van de geschiedenis doordrongen moest raken.19 Uit biografieën 
(Cimabue, Giano Della Bella, Ghiberti etc.), beschrijvingen van reizen en monumenten, 
verhalen, ‘quesiti di storia patria’ voor de jeugd (‘Cosa sapete delle parti Guelfa e Ghibellina?’) 

 

Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana (Florence, presso l’Autore e Editore, Tip. Tofani) in afleveringen tussen 
1833 en 1846, die ten slotte in zeven banden werden gebundeld.  
16 N. Tommaseo, Di Giampietro Vieusseux e dell’andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo. Memorie 
(Florence, Logge del Grano, 1863), 82-83. 
17 N. Tommaseo, Pensieri sulla storia di Firenze (Florence, Tip. M. Cellini e C., z.j.) extract uit het Archivio storico 
italiano, nieuwe serie, vol. XIII (1861) deel 2, 3-30, aldaar 4. 
18 Tommaseo, ‘Pensieri’, 30. Zie over deze gedachte: L. Mascilli Migliorini, L'Italia dell'Italia. Coscienza e mito 
della Toscana da Montesquieu a Berenson (Florence, Ponte alle Grazie, 1985). 
19 Guida dell’educatore (1844), nieuwe serie, vol. I, afl. 2, 185-186. Vgl. de opm. van I. Porciani, L’“Archivio 
Storico Italiano” (1979), 87-90. 
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en heuse geschiedenislessen (zoals die van Atto Vannucci ‘sulla storia fiorentina’, in 1844 
separaat als een lesboek uitgegeven20) sprak onmiskenbaar de overtuiging dat voor de vorming 
van nieuwe generaties vertrouwdheid met het eigen verleden een eerste vereiste was.  
 De Guida besprak tevens andere publicaties die de jeugdige belangstelling voor de 
lokale geschiedenis in nationale geest konden aanwakkeren. Een daarvan was Alfred von 
Reumonts Tavole cronologiche e sincrone della Storia fiorentina (1841), geen geschiedwerk of 
compendium maar een ‘serie di quadri [...] in cui chi conosce la Storia d’Italia, e più 
particolarmente quella della Toscana, può trovar registrati gli avvenimenti [...] e ridurseli alla 
memoria, e riordinarli nel pensiero.’21 Von Reumont, een Pruisische diplomaat aan het 
groothertogelijk hof,22 had zijn werk eerder bedoeld als hulpmiddel bij de verwerving van 
historische kennis dan als bezield geschiedverhaal. Iets vergelijkbaars gold voor het extract uit 
zijn Dizionario dat Emmanuele Repetti in 1849 zou publiceren onder de titel Compendio storico 
della città di Firenze.23  
 Aan de behoefte aan een handzaam en toegankelijk overzicht van de stadsgeschiedenis 
ging het initiatief uit 1840 van de bibliothecaris van de Magliabechiana, de uit Genua 
afkomstige Giunio Carbone, geheel voorbij. Als pendant van zijn eerdere Compendio di storia 
ligure (1836-37) begon hij nu aan een Storia fiorentina dai tempi Etruschi fino all’epoca presente 
(1840), waar hij van de zes geplande delen slechts de inleiding en een eerste hoofdstuk zou 
uitbrengen.24 Met zijn prekerige toon, glottologische speculaties en meer hypothetische dan 
historische visie op de ‘Pelasgische’ en pre-Romeinse oudheid was Carbone’s werk tot 
vergetelheid gedoemd, tot op de dag van vandaag.25  
 Veel meer succes hadden andere geschiedenissen, die compacter waren, minder 
belerend en meer geanimeerd. Van 1840 tot 1856 verscheen, in liefst zes opeenvolgende 
oplagen, een Storia della Toscana dall’origine degli Etruschi fino alla morte di Ferdinando III van de 
abt Antonio Ferrini.26 Enerzijds ademde het geheel de tijdgeest: het was bestemd voor de 

 
20 ‘Sulla storia fiorentina, discorsi alla gioventù dai 15 ai 18 anni’, di A. Vannucci’ in: Letture per la gioventù, 
nieuwe reeks, vol. 1 (1844) afl. 1, 3-27; afl. 2, 55-77; afl. 3, 105-144; afl. 4, 153-182; vol. 2 (1845), afl. 1, 3-49; 
afl. 2, 59-96; afl. 3, 111-142; afl. 4, 159-161. De boekuitgave: A. Vannucci, Sulla storia fiorentina. Discorsi 
(Florence, Tip. Galileiana, 1844). 
21 Guida dell’educatore, vol. VII (1842), 178. 
22 Zie over Von Reumont: G. Clemens “...essere a noi come anello di comunicazione con la Germania” - 
Alfred von Reumont als Vermittler zwischen deutscher und italienischer Historiographie, in: Italien in Preußen - 
Preußen in Italien (Stendal, Winckelmann Gesellschaft, 2006), vol. 25 van de Schriften der Winkelmann-Gesellschaft, 
213-226. Von Reumont hield ook de Duitse interesse voor de Italiaanse geschiedenis nauwlettend in de gaten, 
getuige onder meer zijn Bibliografia dei lavori pubblicati in Germania sulla storia d'Italia (Berlijn, R. Decker, 1863). 
23 E. Repetti, Compendio storico della città di Firenze sua comunità, diovesi e compartimento fino all’anno 1849 
(Florence, Tip. Tofani, a spese dell’autore, 1849), een extract uit Repetti’s Dizionario met aanvullingen. 
24 G. Carbone, Compendio della storia ligure dell'origine fino al 1814 (Genua, Emanuelle Carbone, 1836-1837), 2 
vol.; G. Carbone, Storia Fiorentina dai tempi Etruschi fino all'epoca presente (Florence, Sferra, 1840), vol. 1. Zie de 
prospectus met mogelijkheid tot intekening van dit werk, in: Giornale agrario toscano XIII (1839), 475-476, d.d. 
20 januari 1840; een andere aankondiging als los invouwblad bij: Guida dell’ Educatore 43-44 (juli-augustus 
1839); vermeld in: Bibliografia italiana: ossia, Elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia, e 
delle italiane pubblicate all' estero, vol. 7 (Milaan, A.F. Stella, 1841), nr. 1642, 174; de enige bespreking van het 
werk, tot op de dag van vandaag, staat in: ‘Critical Sketches of recent Continental publications’ in: The Foreign 
quarterly review XXVI, American edition (oktober 1840), aldaar ‘Art. XVI’, 112-113.  
25 Vgl. C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani (Florence, Olschki, 1933), 143.  
26 A. Ferrini, Storia della Toscana dall’origine degli Etruschi fino alla morte di Ferdinando III ridotte a compendio dall’abate 
Antonio Ferrini (Quarta edizione continuata per cura del professore Giuseppe Caleffi, ‘dal principato di Leopoldo 
II sino ai giorni nostri’) (Florence, Sansone Coen, 18525). 
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‘giovanetti toscani’ en merkte het republikeinse verleden aan als ‘vero periodo storico della 
Toscana’. Het doel van de auteur was te ‘far nascere nel vostro cuore l’amore dello studio 
delle cose patrie, affinché [...] ‘acquistiate […] alti sentimenti sull’esempio dei maggiori per 
sostenerla, e brama della virtù per onorarla’.27 Het ‘vaderland’ van Ferrini was echter 
onmiskenbaar nog altijd het kleine vaderland Florence waarvan hij de status als het ‘Atene 
d’Italia’ wilde hooghouden en waarvan de vorsten van Habsburg-Lotharingen als ‘padri di 
famiglia’ werden geëerd. Van nationaalpatriottisme was hier geen spoor te vinden.  
 Totaal anders was dat met Firenze sino alla caduta della repubblica van de patriot Tullio 
Dandolo, dat in 1843 in Milaan verscheen in de ‘Libreria di educazione e d’istruzione’ bij de 
uitgeverij van Andrea Ubicini. De ideeën eruit gingen terug op Dandolo’s eerdere aan Pietro 
Giordani opgedragen Lettere su Firenze (1827), waarin de Florentijnse monumenten worden 
voorgespiegeld aan een denkbeeldige correspondent die ‘nei patrii fasti già istruito’ en ‘delle 
glorie nazionali amantissimo’ is.28 Vijftien jaar later vertelde Dandolo in een nieuw boekje de 
geschiedenis van de ‘cruda ma vigorosa età’ aan de hand van de belangrijkste Florentijnse 
monumenten. Die werden geïllustreerd met citaten uit historische en eigentijdse werken, van 
de Istorie fiorentine (1532) van Machiavelli tot Foscolo’s Sepolcri (1807) en Massimo D’Azeglio’s 
roman Niccolò de’ Lapi (1841). Geheel in de geest van de afkeer van het buitenlandse idee van 
Italië als ‘terre des morts’29 was dit werkje geschreven als tegenhanger van internationale 
reisgidsen (‘Dio guardi l’Italia dai descrittori stranieri!’). Net als op de auteur rustte ook op 
zijn jonge Italiaanse lezers de taak zich te spiegelen aan de Florentijnen van weleer en zich af 
te vragen ‘qual di loro o di noi, dava opera a comporre una grande nazione, e quale a 
struggerla’.30  
 Een iets mildere toon maar dezelfde boodschap had Filippo Moisè’s Storia della Toscana 
dalla fondazione di Firenze fino ai nostri giorni (1845 en 1848). Het was een leerboek voor één 
schooljaar, ter ‘educazione della mente e del cuore’, gericht op het bijbrengen van kennis en 
vaderlandsliefde. Dit streven moest er uiteindelijk toe leiden dat de recente primaat-gedachte 
van Gioberti (1843) op Toscane kon worden geprojecteerd: ‘E ciò che ei [Gioberti] dice 
d’Italia dovete intenderlo più specialmente del vostro paese, perocché in Toscana più che 
altrove si consumarono i primi e i più grandi fatti dell’incivilmento europeo [...] in Toscana, 
aiutata da un novello potentissimo elemento, il cristianesimo, si continuò senza violenza e con 
maggior pro il ministerio dell’antica Roma.’31 De recensent van de Guida dell’educatore 
oordeelde niettemin dat Moisè het verband tussen de geschiedenis van het kleine en het grote 
vaderland niet overal voldoende voor het voetlicht had gebracht.32 In een noot bij zijn 

 
27 Ferrini, Storia della toscana, 5-6. 
28 T. Dandolo, Lettere su Firenze (Milaan, A.F. Stella, 1827), 301. 
29 Zie hiervoor Foscolo Benedetto, ‘Come nacque la “Terra dei morti” del Giusti’ (1940) en O’ Connor, 
‘L’Italia: La Terra dei Morti?’ (2005), eerder genoemd in hoofdstuk 1. 
30 C.T. Dandolo, Firenze sino alla caduta della repubblica. Studii del C.T. Dandolo (Milaan, A. Ubicini, 1843), in de 
‘Libreria di educazione e d’istruzione’, ‘Al lettore’ (ongenummerd). De afkeer van Dandolo van de ‘descrittori 
stranieri’ weerhield hem er overigens niet van in zijn bloemlezing ook enkele buitenlandse auteurs aan te halen, 
zoals Victor Hugo en Jules Janin. 
31 Moisè, Storia della Toscana, ‘Alla gioventù Toscana’, 5-8. 
32 ‘Notizie di libri utili’: M. Tabarrini, ‘Storia della Toscana, dalla fondazione di Firenze, fino a’ nostri giorni, di 
F. Moisè’ in: Guida dell’Educatore, vol. IX (1845), nieuwe reeks, 332-335. 
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voorwoord van de tweede druk weet de auteur dat gebrek vooral aan de censuur die zijn 
boekje had ondergaan. Pas in 1848 was het hem gegund het sluitstuk van zijn boek te 
publiceren en de Toscaanse geschiedenis van 1825 tot in het heden door te trekken. Vervuld 
van vaderlandsliefde en hoop door de recente golf aan hervormingen die door Pius IX en 
Leopold II werd voortgestuwd, stond hem nu helderder dan ooit de rol van zijn 
geschiedenisboek voor ogen:  

 
‘l’Italia chiede a tutti i suoi figliuoli cooperazione franca e sollecitudine operosa; chiede che i 

padri, le madri, i precettori, infra gli altri doveri che a ciascuno d’essi incombono, esercitino 

quello di educare la novella generazione a pensieri di religione, di patria, di coraggio civile, 

ponendole sott’occhio l’esempio degli avi colla scorta della storia, affinché il passato raffrontato 

col presente serva loro di modulo a governarsi rettamente e degnamente nell’avvenire.’33 

 
Aan deze initiatieven om de Florentijnse en Toscaanse geschiedenis te vulgariseren, valt op 
dat ze voortdurend aansluiting zochten bij de belevingswereld van hun publiek, door veel 
aandacht te schenken aan de zichtbare sporen van het verleden dat ze beschreven. Ook hier 
waren er talrijke precedenten in de late achttiende eeuw, zoals Adami’s Dissertazioni critiche 
[...] sopra le antichità etrusche, romane e dei mezzi tempi, appartenenti alla città di Firenze (1766), 
Giovanni Lami’s Dell’antichità di Firenze (1776), Gaetano Cambiagi’s L’Antiquario fiorentino 
(1765), Marco Lastri’s Osservatore fiorentino sugli edifizj della sua patria (1776) of Vincenzo 
Follini en Modesto Rastrelli’s Firenze antica e moderna illustrata (1789-1802); een enkele van 
deze werken beleefde in de negentiende eeuw een herdruk.34 Maar terwijl dit soort 
publicaties vooral bedoeld was voor de eigen, geleerde kring of – zoals Lastri’s Osservatore – 
voor de ‘forestiero filosofo’,35 richtten de historische werkjes uit de jaren dertig en veertig van 
de negentiende eeuw zich nadrukkelijk op een breed publiek. Een duidelijk voorbeeld 
daarvan was L’illustratore fiorentino van Fruttuoso Becchi, dat verscheen in de vorm van een 
kalender waarbij aan de ‘giovani Fiorentini’ maandelijks een ander stedelijk monument of 
kunstwerk werd voorgehouden (het huis van Amerigo Vespucci, de Duomo en zijn stichting, 
het ‘Incontro del Tasso col Buontalenti’ etc.).36 In 1844 ontstond met Il fiorentino istruito een 
vergelijkbaar initiatief.37 Uitgangspunt was ook hier de overtuiging dat de ‘pubblici edifizi 
sono la più sicura testimonianza ed espressione rappresentante [...] l’indole ed il carattere dei 
popoli e dell’età a cui appartengono’. Maar deze gebouwen en de illustere Florentijnen die ze 

 
33 Idem, 10. 
34 De Osservatore verscheen bijvoorbeeld opnieuw, voorzien van aantekeningen van prof. Giuseppe Del Rosso, 
in 1821 (Florence, Gaspero Ricci) en 1831 (Florence, Celli e Ricci). 
35 Geciteerd uit T. Frangenberg, ‘Die Stadt als Evidenz. Florentinische Florenzrezeption in Wort und Bild, 
1600-1800’ in: G. Wimböck, K. Leonhard, M. Friedrich (red.), Evidentia. Reichweiten visueller Wahrnehmung in 
der Frühen Neuzeit (Münster, LIT Verlag, 2007), 113-134, aldaar 130. 
36 Illustratore fiorentino. Calendario per l’anno bisestile 18.. (Florence, Tip. Galileiana, 1836-1839), de aangehaalde 
voorbeelden zijn afgeleid uit de inhoudsopgave van de delen I en II (1836-37). Na Becchi’s dood in 1840 luidde 
de titel: Illustratore fiorentino strenna alla studiosa gioventù per l’anno bisestile 1840 (cenni sulle stinche), jaargang V 
(Florence, Ricordi e Compagno, 1839), P. Fraticelli (red.). 
37 Il fiorentino istruito calendario per l’anno bisestile 1844 [t/m 1846], jg. I-III (Florence, Tip. N. Fabbrini, 1844-
1846). 
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hadden bewoond onderscheidden zich vooral ‘a vantaggio e decoro della patria propria 
[Florence] e dell’uman genere’, niet zozeer ter meerdere eer en glorie van Italië.  
 Zoals uit de geschiedenisboekjes van Dandolo en Moisè bleek, won tegelijkertijd 
echter ook een andere zienswijze terrein, die de stedelijke geschiedenis in een nationaal licht 
bezag. Daarbij valt op dat, anders dan in achttiende-eeuwse beschrijvingen, het patrimonium 
steeds nadrukkelijker wordt gepresenteerd als decor van verhalen over het verleden, variërend 
van de oude kroniekschrijvers tot de eigentijdse literatuur. Geschiedverhaal en monumenten 
versterkten elkaar wederzijds, want ‘a chi percorre le contrade della città con in mente le 
antiche memorie, si offre alla fantasia una vista più commovente’, zoals het in de Guida 
dell’educatore heette.38 Van dezelfde gedachte was Filippo Moisè’s Storia della Toscana 
doordrongen, en het is dan ook geen toeval dat hij in een eerder stadium als zelfverklaard 
opvolger van Fruttuoso Becchi historische gidsen schreef over Florentijnse monumenten als 
het voormalig gevangeniscomplex de Stinche, het Palazzo della Signoria en de Santa Croce.39 
Moisè zag in de ‘solenni caratteri sulle mura’ van het Palazzo Vecchio de ‘storia più compiuta 
della città di Firenze dal XIII secolo fino ai nostri giorni’.40 Tullio Dandolo sluit zich hierbij 
aan door het Palazzo te omschrijven als ‘prefazione monumentale agli Annali fiorentini’.41  
 De stedelijke monumenten brengen bij deze auteurs een soort historische ervaring 
teweeg, die hen in staat stelt rechtreeks met het verleden in gesprek te gaan. Zo valt ook de 
opmerking te begrijpen van Massimo D’Azeglio uit de tijd dat hij zijn roman over het 
Florentijnse beleg van 1530 voorbereidde: ‘Interrogai il Palazzo Vecchio, antico ed immoto 
testimonio di tanti trionfi, di tante rovine; che vide sorger e cadere tante fortune.’42 De 
boodschap die in deze oude stenen verborgen lag, was voor deze auteurs onmiskenbaar een 
Italiaanse. Voor de architect Federigo Fantozzi, auteur van een Nuova Guida ovvero descrizione 
storico-artistica della città e contorni di Firenze, markeerden veel van de Florentijnse monumenten 
de plaats ‘ove aperse gli occhi al bel cielo d’Italia un benemerito cittadino [...] che con le 
virtuose sue azioni [...] contribuiva a disgombrare quella densa caligine che per le straniere 
invasioni e la miseranda condizioni de’ tempi si era per tal modo addensata sul genio 
italiano’.43 Tullio Dandolo sprak, zoals in het bovenstaande bleek, zelfs openlijk zijn afschuw 
uit over de vele buitenlandse reisgidsen.  

 
38 A. Vannucci, ‘Sulla storia fiorentina’ in: Letture per la gioventù, nieuwe reeks, vol. 1 (1844), afl. 1, 3-27, aldaar 
4. Vgl. ook een eerdere omschrijving van dit streven om ‘di congiungere nella mente de’ giovani la memoria 
delle persone più famose e dei fatti più importanti, con l’immagine dei luoghi’, verwoord in de ‘Risposte ai 
quesiti da me fatti sulla storia delle provincie toscane (continuazione)’ in: Guida dell’Educatore vol. V (1840), 111-
1114, aldaar 111. Interessant is in dit tijdschrift ook de oproep voor een ‘Libro popolare’ over de monumenten 
van Siena: ‘Concorso per un libro popolare’ in: Guida dell’Educatore, n.s., vol. 2 (1845), 212. 
39 F. Mosè, Illustrazione storico-artistica del palazzo de’Priori, oggi Palazzo Vecchio e dei monumenti della Piazza 
(Florence, Ricordi e Jouhaud, 1843) alwaar ook over het boekje over de Stinche; Idem, Santa Croce di Firenze. 
Illustrazione storico-artistica di F. Moise con note e copiosi documenti inediti (Florence, a spese dell’autore, 1845). 
40 Moisè, Illustrazione storico-artistica del palazzo de’Priori, 5-7. 
41 C.T. Dandolo, Firenze sino alla caduta della repubblica. Studii del C.T. Dandolo (Milaan, Libreria di educazione e 
d’istruzione di Andrea Ubicini, 1843), 18. 
42 M. D’Azeglio, ‘Prefazione’ bij: Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni [1841] (Florence, Adriano Salani, 
1923), 5-9, aldaar 7. 
43 F. Fantozzi, Nuova Guida ovvero descrizione storico-artistica della città e contorni di Firenze compilata da Federigo 
Fantozzi, architetto (Florence, Ducci, 1844), 6. 



 

 99 

Deze nieuwe visie op het stedelijk patrimonium gaf een nieuwe impuls aan (niet zelden oude) 
plannen om de illustere voorvaderen in de openbare ruimte te eren met standbeelden, zoals 
tot uitdrukking kwam in de beelden van Arnolfo di Cambio en Filippo Brunelleschi bij de 
dom (1830)44 en de beeldengalerij bij de Uffizi (1842-1856), en met grafmonumenten, zoals 
in de Santa Croce.45 Dezelfde gedachte bracht het plan voort de meest memorabele 
gebouwen en plaatsen van plaquettes en inscripties te voorzien, want ‘chi non sa che la vista 
solo delle tombe, delle dimore, delle menome cose appartenenti a’ grandi uomini commuove 
fortemente gli animi benfatti?’46 Ten slotte baarde dit nieuwe besef van de narratieve 
kwaliteiten van het erfgoed ook nieuwe zorgen om het behoud van de stedelijke 
monumenten, al zouden die zorgen in Florence, anders dan in Milaan, pas echt op de proef 
gesteld worden door de grove stedebouwkundige ingrepen van Firenze capitale (1865), toen 
onder meer de basis werd gelegd voor het latere museum Firenze com’era (1956).47 Het idee 
van de monumenten als sprekende getuigen van de stadsgeschiedenis was niettemin gevestigd, 
zoals bleek toen in 1848 de directie van de Gallerie Fiorentine het onzalige plan opperde om 
aan de beelden in de Loggia dei Lanzi zeven kopieën van antieke sculpturen toe te voegen. 
De jonge schilder Luigi Mussini reageerde verontwaardigd:  

 
‘se tale è quivi l’eloquenza d’ogni pietra e d’ogni bronzo in raccontare le patrie storie; che ci 

fann’eglino questi nuovi inquilini della Loggia, che nulla hanno da raccontarci, che anzi 

interrompono il filo della narrazione e imbrogliano il linguaggio simbolico che si parla costì!’48 

   
Behalve de aandacht voor de stedelijke monumenten valt in deze gidsen en compendia een 
tweede kenmerk op: deze historische uitgaven maakten grif gebruik van oudere, bestaande 
stadsgeschiedenissen en –kronieken van Florence. Net als in de gewichtige werken van 
Pignotti, Repetti en Inghirami, bestond ook hier een voorkeur voor lange citaten of een 
bloemlezing uit de storici fiorentini boven een eigen historisch discours. Die keuze was niet 
alleen ingegeven door het streven de beschreven gebeurtenissen, figuren of gebouwen met 
authentieke documenten te illustreren, maar ook door de intrinsieke kwaliteiten die de oude 
stadsgeschiedenissen hadden. In de Guida dell’Educatore werden de oude kronieken van 
Ricordano Malespini, Dino Compagni, en Giovanni, Matteo e Filippo Villani meer geschikt 
geacht om de belangrijkste gebeurtenissen van het Middeleeuwse Toscane bij te brengen dan 

 
44 Zie onder meer M. Missirini, Delle statue di Arnolfo di Lapo e di Filippo di Ser Brunellesco eseguite da Luigi 
Pampaloni e pubblicate da Luigi Bardi. Dichiarazione di Melchior Missirini (Pisa, Didot,1830) ‘Filippo Brunelleschi e 
Arnolfo di Lapo – di Luigi Pampaloni’ (tav. XVIII) in: Ape italiana delle belle arti II (1836), 29-30. 
45 Zie over de Loggiato degli Uffizi en de graftombes in de Sante Croce het onderstaande, in verband met 
Machiavelli. 
46 A. Calvi, ‘Un Desiderio’ in: La Rivista di Firenze. Anno terzo, num. 11, venerdi 10 juni, 47. 
47 Een ‘Museo Patrio’, waarvan in 1842 melding werd gemaakt, leek zich in elk geval nog in niets te 
onderscheiden van de classicistische collecties van oudheden. Al doet de naam anders vermoeden, in deze 
verzameling van vooral Etruskische vondsten van de Florentijnse patriciër Monsignor Conte Cavaliere 
Michelangelo Luciani was bijvoorbeeld de herkomst van de objecten geen doorslaggevend criterium, zie 
Gazzetta di Firenze, 25 juni 1842. De krant spreekt niettemin van een ‘Patrio Museo’, dat op de bijzondere 
belangstelling van de Amatori degl’Etruschi Monumenti zou mogen rekenen. 
48 Uit: L. Mussini, Eppure gli artisti non mancano! [1848], geciteerd in: Mazzocca (red.), Scritti d’arte del primo 
Ottocento, 932.  
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het panoramische en vage relaas van Pignotti, omdat ze ‘li descrivano più a lungo, e più 
accuratamente, e più nativamente’.49 Atto Vannucci, historicus en destijds leraar ‘Chronologie 
en Universele Geschiedenis’ aan het Collegio Cicognini te Prato, hield de jeugd voor dat de 
oude Florentijnse geschiedschrijvers er niet alleen getuige van waren hoe de Europese 
beschaving zich aan de hand van Florence weer had opgericht. Vooral door hun 
indrukwekkende aantal vormden ze van die bloei tevens zélf het bewijs, al had die overdaad 
ook een keerzijde:  

 
‘Il numero degli storici fiorentini è tanto copioso che potrebbero da sè soli formare una gran 

biblioteca: ma appunto per la loro soverchia abbondanza presentarono molte difficoltà a chi 

voglia aver contezza delle cose patrie, né abbia opportunità o tempo a farvi sopra lunghissimi 

studj.’50  

 
Vannucci’s taak was dan ook uit deze rijkdom aan bronnen een instructieve selectie te maken 
van ‘le glorie e le sventure de’ nostri maggiori’. In zijn Storia della Toscana had Filippo Moisè 
dezelfde taak op zich geladen. Aan wie echter deze jeugdige kennismaking met de Toscaanse 
geschiedenis achter de rug had, beval hij de lectuur van de storici fiorentini van harte aan:  

 
‘Quando siate più innanzi cogli anni, quando sia più maturo in voi intendimento, maggiore la 

copia delle cognizioni, più retto il giudizio, allora datevi alla lettura degli storici fiorentini, 

studiate nei loro volumi, meditatevi bene addentro; e’ sono molti, e i più in fama meritata di 

eccellenti per venustà di dettato, per grazia, per nerbo di stile, per profondità di giudizio, per 

amore sviscerato e santo di patria.’51 

 
Deze opmerking brengt ons terug bij de constatering van Panella, die de Toscaanse 
historiografie van de vroege negentiende eeuw geringschattend reduceerde tot de publicatie 
van ‘een enkele’ kroniek of oude geschiedenis. Het is juist dat de Toscaanse historiografie in 
dit tijdvak niet of nauwelijks oorspronkelijk werk voortbracht. Een verklaring daarvoor lijkt 
echter gezocht te moeten worden in de beschikbaarheid van een ronduit indrukwekkend 
aantal – en niet slechts een handjevol – oude geschiedenissen en kronieken, vooral uit de 
periode van de late dertiende tot halverwege de zestiende eeuw. Sommige van die bronnen 
waren in de achttiende eeuw door Muratori of de Toscaanse erudieten al uit de archieven 
opgedoken, maar het ging daarbij vooral om geleerde exercities; in de negentiende eeuw 
werden ze nu opgenomen in een indrukwekkende reeks van verschillende Storie fiorentine en 
voor het eerst op brede schaal in omloop gebracht. De aantrekkelijkheid van deze teksten was 
gelegen in twee aspecten: enerzijds in het rechtstreekse contact met het verleden en met de 

 
49 ‘Risposte ai quesiti di storia patria (continuazione)’ in: Guida dell’Educatore vol. III (1838), 52-73, aldaar 53, 
waar wordt verwezen naar de uitgave van een Scelta storica in forma di Cronica Toscana, compilata sopra Ricordano 
Malespini, Dino Compagni, Giovanni, Matteo e Filippo Villani, ad uso delle scuole (Pistoia, Bracali, 1826) 2 vol., 
eerder besproken in: Antologia 24 (1826), 215-216. 
50 Vannucci, ‘Sulla storia fiorentina’ (1844), afl. 1, 3-27, aldaar 5. 
51 Moisè, Storia della Toscana, 7. 
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bakermat van de Italiaanse taal dat ze tot stand brachten, anderzijds in het feit dat – althans 
sommige ervan – ze nog altijd navolgenswaardige modellen van geschiedschrijving vormden, 
zowel wat de stijl als de historische interpretatie betrof. In plaats van ijdele pogingen te 
ondernemen de oude storici fiorentini te overtreffen, stelden editeurs en uitgevers zich in de 
woorden van Felice Le Monnier ten doel ‘di ricondurre i classici scrittori a quella primigenia 
sincerità di lezione da cui troppo si alontanavano [...] gli editori del 17 e 18 secolo’.52  
 
Classici italiani 
 
De receptie van de oude Florentijnse geschiedschrijvers tijdens de vroege negentiende eeuw 
bleef niet beperkt tot Florence. De Europese interesse voor de Florentijnse beschaving, 
voorzichtig opgeleefd vanaf de jaren zestig en zeventig van de achttiende eeuw,53 had ook een 
belangstelling met zich meegebracht voor de auteurs die van deze bloei getuige waren 
geweest. De faam van de Florentijnse historiografie rustte daarbij in eerste instantie vooral op 
de (overigens niet onbesproken) reputatie van twee auteurs: Niccolò Machiavelli en 
Francesco Guicciardini. In de woorden van Edward Gibbon werden zij ‘justly esteemed the 
first historians of modern languages, till [...] the present age’.54 Maar er bestond ook een besef 
dat hun kwaliteiten niet op zichzelf stonden en in een traditie moesten worden geplaatst. In 
het verslag van zijn Italiaanse reis somde Jérôme de Lalande bijvoorbeeld al in 1769 een rijke 
lijst aan Florentijnse historici op, om vervolgens verrukt te concluderen: ‘Il n’y a point de 
ville en Italie dont l’histoire ait été si souvent écrite.’55  
 Onder invloed van een nieuwe belangstelling voor (het ontstaan van) de literatuur in 
de volkstaal en de artistieke vernieuwingen van de vijftiende en zestiende eeuw, nam de 
Europese aandacht voor de Florentijnse stadsgeschiedschrijving vanaf de vroege negentiende 
eeuw gestaag toe. De generatie van auteurs als Roscoe, Seroux d’Agincourt, Ginguené, 
Sismondi, De Staël, Stendhal, Leo, Thiers en Quinet zou behalve aan de Florentijnse kunst, 
literatuur en politiek ook bekendheid geven aan haar chroniqueurs. De eerste buitenlander 
die ze systematisch en groupe bestudeerde, was de Duitse liberale historicus Georg Gottfried 
Gervinus. In zijn Geschichte der florentinischen Historiographie bis zum sechszehnten Jahrhundert 
(1833) stelde hij Florence voor als de wieg van de moderne geschiedschrijving. De 
geschiedenis van de Florentijnse historiografie sinds Ricordano Malispini, Dino Compagni en 
de Villani’s zag hij dan ook als een lange aanloop naar Machiavelli, die wel hier geboren 
móest worden, net zoals alleen het klassieke Athene Thucydides had kunnen voortbrengen.56 

 
52 ‘Prefazione dell’editore’ bij: Il Principe, e discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, di Niccolò Machiavelli, premessovi 
le considerazioni del prof. Andrea Zambelli sul libro del Principe (Florence, Le Monnier, 18572). 
53 Vgl. L. Mascilli Migliorini, ‘Stranieri a Firenze’ in: G. Mori en R. Poggi, Firenze 1815-1945: un bilancio 
storiografico (Florence, Le Monnier, 1990), 465-485. 
54 E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman Empire [1776-1788] (Londen, J.F. Dove, 1825) vol. 
VIII 362, noot u. Voor Gibbon had het primaat van de beide Florentijnse auteurs stand gehouden totdat in zijn 
eigen tijd ‘Scotland arose to dispute the prize with Italy herself’, idem. 
55 L. Mascilli Migliorini, ‘La Toscana degli storici’ in: M. Bossi en M. Seidel (red.), Viaggio di Toscana. Percorsi e 
motivi del secolo XIX (Venetië, Marsilio, 1998), 88-97, aldaar 89. 
56 G.G. Gervinus, ‘Geschichte der florentinischen Historiographie bis zum sechszehnten Jahrhundert mit 
Erläuterungen über den sittlichen, bürgerlichen und schriftstellerischen Character des Machiavell’ in: Historische 
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In Italië was dit beeld aan het begin van de negentiende eeuw niet fundamenteel anders. 
Enerzijds bleef het primaat van de zestiende-eeuwers Machiavelli en vooral Guicciardini in 
stand. Tegenover hun werk werden de cronisti van de voorgaande eeuwen aanvankelijk 
weinig belangwekkend geacht, zoals eerder ook Tiraboschi had geoordeeld.57 De aandacht 
voor Machiavelli en Guicciardini zou in de volgende decennia verder toenemen, dankzij de 
groeiende interesse voor Italiaanse geschiedenis, die de Florentijnen niet alleen met hun werk 
hadden belichaamd maar ook met hun prominente aandeel in de gebeurtenissen van de voor 
Italië zo cruciale zestiende eeuw.  
 Volgens Carlo Botta, de belangrijkste historicus van het even woelige tijdvak in Italië 
tussen 1789 en 1814,58 begon de moderne Italiaanse geschiedschrijving pas in de ‘eeuw van 
Leo X’, toen de herboren aandacht voor de klassieke auteurs het ontstaan van twee 
historische scholen te zien had gegeven. De Venetiaanse school (Pietro Bembo, Paolo Paruta, 
Paolo Sarpi) was weliswaar beter in het bespelen van het gemoed, maar liep aan de leiband 
van de machthebbers. Als het ging om de ‘imparzialità’ en ‘verità, veri e principali pregi 
d’uno storico’, vooral als het op ‘onderwijzen’ aankwam, stond er op de Florentijnse 
historische school van dit tijdvak geen maat: ‘è superiore a quelle d’Italia, anzi a tutte quelle 
delle altre nazioni, che hanno acquistato fama con gli scritti’.59 
 In het hier aangehaalde opstel ‘Del carattere degli storici italiani’ (1825) wijst Botta 
Machiavelli, Guicciardini en Benedetto Varchi aan als hoogste vertegenwoordigers van de 
Florentijnse school. Net als Tiraboschi en de Venetiaanse abt Jacopo Morelli vóór hem en 
anders dan Gervinus, had Botta weinig op met de Florentijnse kroniekschrijvers van de late 
middeleeuwen, de ‘kindertijd van de historiografie’.60 Zijn opvattingen waren echter in dit 
opzicht in de jaren twintig van de negentiende eeuw al enigszins achterhaald. In de 
achttiende eeuw waren de oude stadskronieken sinds de dagen van Muratori het exclusieve 
domein geweest van Florentijnse erudieten als Giovanni Lami en Domenico Maria Manni en 
de oude academies van de Crusca en de Colombaria.61 In de negentiende eeuw ontstond er 
echter een nieuwe belangstelling voor op nationale schaal. Die was – nog voor de fascinatie 
voor de ‘secoli buii’ zich deed gelden - vooral ingegeven door de prangende ‘questione della 
lingua’, de behoefte aan een nieuw evenwicht tussen het puristische Italiaans van een zuiver 
literaire traditie allà Bembo, gebaseerd op een archaïsch Florentijns, en een gesproken 

 

Schriften von Dr. G.G. Gervinus, Privatdocenten in Heidelberg (Frankfurt am Main, Varrentrapp, 1833), 1-218, 
aldaar 175-176. 
57 G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana [1772-1782] (Milaan, N. Bettoni, 1833), 4 vol. aldaar o.a. vol. 1, 
527-530; vol. 2, 134 en 379; vol. 3, 82-83; vol. 4, 5. 
58 Zie hiervoor S. Casini, Un'utopia nella storia: Carlo Botta e la “Storia d'Italia dal 1789 al 1814” (Rome, Bulzoni, 
1999). 
59 C. Botta, ‘Del carattere degli storici italiani’ [1825] in: Idem, Storia dei popoli italiani (Pisa, Nistri e Capurro, 
1827) vol. 5, 167-187, aldaar 175. Het opstel was oorspronkelijk geschreven voor de Revue européenne, maar 
werd niet geplaatst. 
60 Idem, 172. Zie voor de vergelijking met Tiraboschi en Morelli ook de anonieme recensie van Gervinus’ 
opstel: ‘Historische Schriften, ec. Scritti storici del dottore G.G. GERVINUS. Francoforte al Meno, 1833. Un 
volume in 8o, di pag. 480’ in: Biblioteca Italiana 97 (1840), 227-240, aldaar 230. 
61 Zie hierover E. Spagnesi, ‘Accademie e storia nella Firenze dei Lorena’, in: Atti del Convegno Internazionale 
Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo, alle radici dell'identità culturale europea (Florence, Archivio di stato, 4-7 
december 2002), 209-230, te raadplegen op: www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?440&L= en 
nog altijd Cochrane, Tradition and Enlightenment, passim. 
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volkstaal.62 Behalve Machiavelli, Guicciardini en Varchi trokken daarom, in Dante’s kielzog, 
ook enkele oudere geschiedschrijvers de aandacht. Toen zich vervolgens bij het culturele 
ideaal van de toscana favella het politieke ideaal van de vrije republikeinse comuni voegde, 
boden de storici fiorentini de volmaakte inspiratiebron. Deze fascinatie wordt treffend verwoord 
door de jonge patriot Aurelio Saffi. In een voordracht die hij hield voor de kring rond de 
Amerikaanse consul Washington Green in Rome zag Saffi, geheel in de geest van Sismondi, 
voor de Florentijnse historici dan ook een cruciale rol weggelegd bij de studie van het 
verheven ‘vita morale delle Communi italiane’ waaraan de huidige Italianen zich moesten 
spiegelen: ‘Noi veggiamo che in molti Comuni, e in Firenze più che altrove, gli storici delle 
cose patrie hanno raccomandato alla lingua del popolo la memoria e i giudizi delle buone o 
ree operazioni dei loro concittadini, e che e’ sono pieni di civile bontà, e semplici e propri di 
modi come innocenti d’animo.’63 
 Behalve Machiavelli en Guicciardini (over wie meer in het onderstaande) kregen 
enkele andere Florentijnse historici ook buiten Toscane een warm onthaal. In de prestigieuze 
uitgaven van de Società tipografica dei Classici Italiani, in 1802 opgericht op initiatief van de 
autoriteiten van het Repubblica Italiana (1802-1805) om de belangrijkste getuigenissen van 
de nationale cultuur aan het volk beschikbaar te stellen, werden als ‘klassiek’ vooral die 
teksten uit de veertiende, zestiende en zeventiende eeuw aangemerkt, die ‘coll’importanza 
delle materie e colla purità della lingua servirono a propagare la cognizione e l’uso della 
toscana favella.’64 De reeks opende met een tweedelige uitgave van Giovanni Villani’s Cronica, 
een geschiedenis van de wereld en vooral van Florence in twaalf boeken, van de toren van 
Babel tot het jaar 1348, toen de auteur stierf. Onder de titel Istorie fiorentine werd de tekst in 
1802 uitgebracht en opgedragen aan Francesco Melzi D’Eril, vice-president van de 
Repubblica Italiana. Uit het voorwoord valt op te maken dat de uitgave behalve de 
zuiverheid van de taal nog een ander doel diende: van de ‘classici [...] possiamo apprendere, 
quasi senza avvedercene, l’erudizione e la politica stessa de’ varj tempi a cui essi 
appartennero’.65 Die kwaliteit was eerder voor het voetlicht gebracht door de achttiende 
eeuwse Florentijnse cruscante Pietro Massai, wiens ‘Elogio di Giovanni Villani’ nu als 
voorwoord was opgenomen. Massai’s op zichzelf terechte duiding van de Istorie als ‘universele 
geschiedenis’66 stak echter ouderwets af bij de nieuwe nationale intenties van de uitgevers van 
de Classici Italiani. Afgaande op de geografische spreiding van talloze volgende edities zou 
Giovanni Villani’s werk zijn nieuwe reputatie als Italiaanse geschiedenis geheel waarmaken, 

 
62 Vgl. hierover B. Migliorini, Storia della lingua italiana (Florence, Sansoni, 1960) en L. Serianni, Storia della 
lingua italiana. Il primo Ottocento. Dall'età giacobina all'Unità (Bologna, Il Mulino, 1989). 
63 A. Saffi, ‘Di Firenze e di alcuni studî necessarî a farsi intorno alla vita morale delle Communi [sic] italiane’ in: 
Idem, Ricordi e scritti di Aurelio Saffi pubblicati per cura del Municipio di Forlì (Forlì, Cooperativa Tipografica 
Forlivese, 1912) vol. I (1819-1848), in het hoofdstuk ‘Nella Roma dei Papi, 1841-44’, 92-112, aldaar 107-108. 
Het opstel verscheen eerst in het tijdschrift Il Saggiatore. 
64 Uit de prospectus (1802) van de Società, aangehaald door M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della 
Restaurazione (1980), 12. Zie over de thematiek van de Italiaanse ‘klassieken’: G. Consoli Fiego, Le raccolte dei 
classici italiani (Napels, Ricciardi, 1939). 
65 Istorie fiorentine di Giovanni Villani cittadino fiorentino fino all’anno XCCCXLVIII (Milaan, Società Tipografica dei 
Classici Italiani, 1802-1804) vii. Marino Berengo gaat zover om de waardering voor dit aspect te duiden als een 
vooruitwijzing naar Foscolo’s ‘Italiani, io vi esorto alle storie’ uit 1809, Berengo, Intellettuali e librai, 12-13. 
66 P. Massai, ‘Elogio di Giovanni Villani’ in: Istorie fiorentine di Giovanni Villani, xvii-xli, aldaar xxiii-xxiv.  



 

 104 

zoals tevens bleek uit het uitdrukkelijk ‘Italiaanse’ karakter van de reeksen waarin het werd 
opgenomen. Hetzelfde gold voor de geschriften van zijn broer Matteo Villani, die met een 
Cronica van Florence het werk van Giovanni had voortgezet van 1348 tot 1363, en diens 
zoon Filippo, die de levens van illustere Florentijnen als Dante, Petrarca en Boccaccio had 
beschreven.67  
 Een andere Florentijnse kroniekschrijver wiens werk nationale weerklank vond, was 
Dino Compagni. Na twee uitgaven in Pisa (1818) en Florence (1825) verspreidde zijn Cronica 
zich tot 1846 in een achttal verschillende edities over het schiereiland.68 Daarin werd het 
(voor de eerste keer sinds Muratori buiten Florence) gepresenteerd als een navolgenswaardig 
model van het Florentijns van het Trecento, overeenkomstig het oordeel van iemand als Giulio 
Perticari, die Dino’s stijl als ‘breve, rapido e denso’ had geprezen.69 Bovendien gaf de kroniek 
een beeld van ‘un’epoca singolare di giovinezza e d’avanzamento sociale, epoca per l’Italia 
principalmente d’azione e d’ardimenti’, een tijdperk waarvan Dante het symbool was. 
Compagni volgde de lotgevallen van Florence - het ontstaan van de factiestrijd tussen Guelfi 
en Ghibellini, Cerchi en Donati, ‘Bianchi’ en ‘Neri’, de figuur van Giano Della Bella etc., - 
als die van een ‘vriend’, met een lofwaardige liefde voor de waarheid en voor zijn vaderstad. 
Die betrokkenheid zou ook tot de verbeelding spreken van Gervinus, die vaststelde dat 
Compagni in dezelfde geest van verbittering en nostalgie over de discordie in Florence én Italië 
schreef als Dante en later Machiavelli.70 Dat echter de Milanese uitgevers een andere notie 

 
67 Die edities van G. Villani’s Istorie verschenen (ook onder de eigenlijke naam van Cronica of Cronaca) tot het 
midden van de negentiende eeuw in: Milaan (Classici Italiani, 1802-1803); Florence (Magheri, 1823) 
Gioacchino Antonelli (red.); Florence (Tip. Bellezze della Letteratura Italiana, 1825) in vol. VIII van de 
gelijknamige reeks, G.B. Niccolini en D. Bertolotti (red.); Venetië (Lampato, 1833), in de ‘Collana degli illusri 
storici italiani dal secolo XIII al XIX’; Venetië (Antonelli, 1833); Milaan (Tip. Bettoni, 1834) in de ‘Biblioteca 
encyclopedica italiana’; Florence (Coen, 1844-45) met I. Moutier en F. Gherardi Dragomanni (red.), verschenen 
in de ‘Collezione di storici e cronisti italiani editi ed inediti’; Florence (Coen, 1847), een herdruk van de 
voornoemde editie; Milaan (Borroni e Scotti, 1848), met een voorwoord van M. Sartorio. De edities van de 
Cronica van M. Villani verschenen in: Florence (Magheri 1825-26), bezorgd door I. Moutier; Florence (Tip. 
Bellezze della Letteratura Italiana, 1825); Milaan (Bettoni, 1834), ‘Biblioteca encyclopedica italiana’; Florence 
(Coen, 1846), ‘Collezione di storici e cronisti italiani editi ed inediti’. De levens van illustere Florentijnen van F. 
Villani verschenen in het (oorspronkelijke) Latijn als Vitae Dantis, Petrarchae et Boccaccii (Florence, Magheri, 
1826), Domenico Moreni (red.), en als Liber de civitatis Florentiae civibus (Florence, Giovanni Mazzoni, 1847). 
Onder de Italiaanse titel Le vite d’uomini illustri fiorentini van F. Villani verschenen edities in: Florence (Tip. 
Bellezze della Letteratura Italiana, 1825); Florence (Magheri, 1826), met aant. van G. Mazzucchelli; Milaan 
(Bettoni, 1834), met de Cronica van M. Villani; Florence (Coen, 1846-1847), idem; Milaan (Borroni e Scotti, 
1848), idem. De levens van Dante, Petrarca en Boccaccio verschenen ook geregeld in edities van de werken van 
deze auteurs, zoals in de Decamerone (Livorno, T. Masi, 1812 of Pisa, Rosini, 1816). 
68 Namelijk: D. Compagni, Istoria fiorentina dal MCCLXXX al MCCCXII (Pisa, Capurro, 1818); onder de 
eigenlijke titel van ‘Cronica’ in: Bellezze di Ricordano Malespini, Dino Compagni, Giovanni Villani, Matteo Villani e 
dell’anonimo autore delle Istorie pistolesi (Florence, Tip. Bellezze della Letteratura Italiana, 1825) G. B. Niccolini en 
D. Bertolotti (red.); onder diezelfde titel in: Milaan (Bettoni, 1829) in de ‘Libreria economica’; Milaan (Fontana, 
1830), in één band met de Congiura de’ baroni van C. Porzio en het Scisma d’Inghilterra van B. Davanzati; Venetië 
(Antonelli, 1833); Milaan (Bettoni, 1834) in één band met de Cronica en de Vite van M. en F. Villani in de 
‘Biblioteca enciclopedica italiana’; Milaan (Silvestri, 1837) met voorrede van A. Benci; Parma (1842, Fiaccadori) 
met het opstel ‘Il tumulto de’ Ciompi’ van G. Capponi; Napels (1845, Tip. Diogene) met aant. van A. Folinea; 
Prato (R. Guasti, 1846). 
69 Cronaca di Dino Compagni (Milaan, Bettoni, 1829), uit het voorwoord van ‘Gli editori’, 5. Het werk van 
Perticari verscheen een jaar eerder bij dezelfde uitgever: Giulio Perticari, Degli scrittori del Trecento e dei suoi 
imitatori. Libri due [1823] (Milaan, Bettoni, 1828) aldaar vol 2, 124. 
70 ‘Es ist daher ganz Ein Geist, wenn Machiavelli über Italien und Florenz klagt, wenn Dante mit ironischer 
Bitterkeit über Florenz una Italien spottet, wenn Dino, von dem Elend ergriffen, das die Feindselige Spaltung 
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hadden van vaderlandsliefde dan Dino, blijkt wel uit hun kanttekening: ‘Sempre ei chiarisce 
un grande amore della sua patria; ma qualche volta il confonde con certo egoismo municipale, 
che pur troppo fu sempre uno de’ mali più gravi, che travagiarono questa divisa Italia.’71 
 Behalve deze trecentisti trokken enkele Florentijnse historici uit het Cinquecento de 
aandacht van de Italiaanse uitgevers. De Florentijnse geschiedenissen van Jacopo Nardi en 
vooral Bernardo Segni en Benedetto Varchi kenden gedurende de eerste helft van de 
negentiende eeuw talrijke nieuwe uitgaven, de meeste buiten Toscane. In de reeks van de 
Classici Italiani verscheen in 1803-1804 de Storia fiorentina van Varchi, een geschiedenis van 
Florence tussen 1527 en 1538, geschreven in opdracht van Cosimo I, die echter pas in 1721 
voor het eerst was verschenen. De uitgave bewees enerzijds Varchi’s reputatie als ‘fautore 
appassionato dell’italiana favella’ (Parini)72 en anderzijds dat hij als ‘particolare storico’ aan 
belang niet onderdeed voor auteurs van algemene Europese geschiedenissen. Het door Varchi 
beschreven tijdperk gold namelijk als ‘fecondissimo [...] di rivoluzioni’ en was door Varchi 
met een ongekende trouw aan de waarheid geschilderd.73 Ook in de ogen van Carlo Botta 
was de objectiviteit die de Florentijn vooral ten aanzien van de Medici had betracht 
bewonderenswaardig en kon iedere moderne historicus, ook als hij niet in opdracht schreef, 
er een voorbeeld aan nemen.74 Michele Sartorio, die in 1845-46 in Milaan een tweedelige 
uitgave van de Storia bezorgde met drie fraaie gravures door Roberto Focosi (afb. 3), achtte 
Varchi in dit opzicht zelfs superieur aan Machiavelli en Guicciardini, omdat hij als enige 
binnen de Toscaanse school ‘non si era lasciato corrompere dall’età’ en daarentegen ‘crede alla 
virtù e alla giustizia’,75 een oordeel dat Carlo Botta in andere bewoordingen eerder had 
geveld.76 Ongeacht hun oordeel over het principaat van de Medici, bestreed het overgrote 
deel van de critici de opvatting van Tiraboschi dat Varchi als historicus partij had getrokken 
voor de Medici.77 De Storia was in republikeinse geest en in alle vrijheid geschreven, ‘senza 
odio o amore di persona alcuna’. Het was een monument dat ‘di lingua e di cuore 

 

der Stadt hervorbrachte, im dichterischen Feuer seinen Bürgern zuruft: [etc.]’, Gervinus, ‘Geschichte der 
florentinischen Historiographie’, 10-24, aldaar 17.  
71 Cronaca di Dino Compagni, 5. 
72 G. Parini, ‘Dei principj delle belle lettere. Parti due’ [post. 1801] in: Opere di Giuseppe Parini (Milaan, Classici 
Italiani, 1825) Francesco Reina (red.), vol. 2, 5-182, aldaar 150. 
73 Storia fiorentina di messer Benedetto Varchi (Milaan, Classici Italiani, 1803-1804) 5 vol., aldaar vol. 1, ‘Gli editori’, 
iii-v, met de levensbeschrijving van Varchi door don S. Razzi. 
74 ‘Ora domando io, se qualcheduno de’ moderni stipendiati per iscrivere storie avrebbe coraggio di scrivere con 
questa libertà dei principi della famiglia stipendiante? Domando anzi, se uno storico qualunque, anche non 
stipendiato, ardirebbe usare simile libertà?’ Botta, ‘Del carattere degli storici itaiani’, 182. 
75 Storia fiorentina di Benedetto Varchi corredata d’introduzione, vita e note per cura di Michele Sartorio (Milaan, Borroni e 
Scotti, 1845-46) 2 vol., aldaar vol. 1, ‘Introduzione’, 10. Waarschijnlijk had Sartorio de eerste van de twee 
formuleringen ontleend aan Botta’s inleiding bij diens editie (met vervolg) van Guicciardini’s Storia d’Italia, 
bijvoorbeeld Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789 (Capolago, Tip. Elvetica, 1835), 
‘Prefazione’, 11.  
76 De opmerking komt uit een variatie op Botta’s reeds genoemde opstel, dat als voorwoord werd toegevoegd 
aan de vele Italiaanse edities die volgden op de eerste uitgave van zijn Storia d'Italia continuata da quella del 
Guicciardini sino al 1789 (Parijs, Baudry, 1832); hier is geciteerd uit: Istoria d’Italia di Messer Franc. Guicciardini 
edizione eseguita su quella ridotta a miglior lezione dal professor Giovanni Rosini con una prefazione di Carlo Botta su gli 
autori storici italiani (Milaan, Giovanni Silvestri, 1838), XIV. 
77 Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, vol. 4, ‘Benedetto Varchi’, 53-54. Tiraboschi wijdt het hele eerste 
hoofdstuk van het vierde deel van zijn overzichtswerk aan de historici van de zestiende eeuw, aldaar 5-108. Vgl. 
bijv. ook Pignotti, Storia della Toscana [1813-14] (Florence, Marchini, 1826) vol. 5, deel 3, 182; Botta, ‘Del 
carattere degli storici italiani’, 180-182.  
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veracemente italiano’, aldus Andrea Maier, die vanuit Venetië uitgevers opriep tot het maken 
van nieuwe edities en de jeugd aanraadde de morele en politieke lessen eruit ter harte te 
nemen.78  
 Frequente verwijten aan het adres van Varchi waren dat hij te breedsprakig was en de 
Florentijnse geschiedenis tezeer op zichzelf beschouwde.79 In navolging van de 
oorspronkelijke achttiende-eeuwse uitgevers werd daarom de Storia van Varchi in de editie 
van de ‘Classici Italiani’ op korte afstand gevolgd door de Istorie van Bernardo Segni, waarin 
de periode van 1527 tot 1555 werd behandeld.80 In tegenstelling tot Varchi, ‘che sembra 
abbia voluto principalmente piacere alla sua Patria’ [...] il Segni assai più si diffonde nelle cose 
succedute non solamente in Italia, ma in tutta l’Europa’.81 Een bijzonder bewonderaar van 
Segni was Ugo Foscolo. Naar diens idee waren Segni’s Istorie zo lang uit de openbaarheid 
gehouden omdat ze onomwonden beschreven hoe Florence onder de Medici tot slavernij 
was gebracht. Segni’s geschiedenis van Florence kon in Foscolo’s ogen wedijveren met het 
werk van Machiavelli en Guicciardini: ‘È più esatta dell’una, e più veritiera dell'altra: e s’ei 
nello stile cede d’energia e di profondità al Machiavelli, avanza in naturalezza e sobrietà il 
Guicciardini.’82 
 Ook al waren de geschiedenissen van Varchi en Segni met onverbloemd republikeins 
sentiment geschreven, in hun eigen leven hadden de beide auteurs zich met de Medici 
verzoend: Segni was onder meer Cosimo’s ambassadeur aan het hof van keizer Ferdinand van 
Oostenrijk; Varchi was na zijn ballingschap en verzet tegen de Medici door Cosimo in 
genade aangenomen en schreef zijn geschiedenis van Florence zelfs in diens opdracht. Voor 
een radicale democraat als Giuseppe Mazzini moest de ware geschiedenis van de heroïsche 
ondergang van de Florentijnse republiek van 1530 daarom niet bij deze twee auteurs met hun 
conciliante houding gezocht worden:  

 
‘non nel Varchi, il quale, sebbene d’animo non servile, incapace di tradire, falsandola, la verità, 

pure scriveva per commissione di Cosimo I, e inceppato tanto da tradirla talora, tacendola – 

non nel Segni medesimo, prezioso per molti lati, scrittore repubblicano, indipendente da 

paure e riguardi, ma [...] tenero [...] delle vie di mezzo [...] un di quegli uomini insomma che 

 
78 Aangehaald uit de tweede van een reeks redevoeringen van Andrea Maier in de bespreking door A. Benci, 
‘Discorsi di Andrea Maier veneziano. Venezia 1822. Opinioni sul principe di Niccolò Machiavelli, stese da 
Michele Leoni. Parma 1822’ in: Antologia 11 (1823), 39-45, aldaar 40-41. Het eerstgenoemde gerecenseerde 
boek was Maiers Della lingua comune d'Italia e della storia fiorentina di Benedetto Varchi. Discorsi due (Venetië, P. 
Milesi, 1822). Maier vroeg zich enigzins naïevelijk af hoe het mogelijk was dat een nietsontziende tiran als 
Cosimo de republikein Varchi zoveel vrijheid had gegund. 
79 Bijvoorbeeld Pignotti, Storia della Toscana, vol. 5, deel 3, 182-183: ‘Quest’opera manca d’ordine, lo stile 
languido e intralciato è pivo di naturalezza e istorica brevità, e le frequenti parentesi [...] noioso lo fanno ed 
oscuro’. 
80 De eerste editie van Varchi’s Storia was verschenen in 1721 (plaats van uitgave: Keulen), de Istorie van Segni in 
1723 (Augsburg). De initiatiefnemer was de Florentijnse geleerde Francesco Settimanni, zie over zijn rol als 
herontdekker van deze storie: M. Verga, Da "cittadini" a "nobili": lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana 
di Francesco Stefano (Milaan, Giuffrè, 1990), 36-39. In 1728 zou Settimani ook de Commentarj van Filippo de’ 
Nerli uitbrengen, waarover ook het onderstaande. 
81 Storie fiorentine di messer Bernardo Segni gentiluomo fiorentino dall’anno MDXXVII all’anno MDLV (Milaan, Società 
Classici Italiani, 1805) 3 vol., aldaar vol. 1, ‘Ai lettori’, IV. 
82 U. Foscolo,’ Discorso storico sul Decamerone’ [1825] in: Opere complete di Ugo Foscolo (Napels 1860) vol. 1, 
280-306, aldaar 285-286. 
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possono onorare e conservare, in tempi queti, la patria, ma che la rovinano quando i tempi 

volgono pericolosi.’83  

 
Mazzini’s ideale verteller van het Florentijnse epos was een auteur die door Varchi in de Storia 
fiorentina was beschreven als de onversaagde verdediger van de Palazzo Vecchio toen al bijna 
iedereen de hoop had opgegeven: Jacopo Nardi. De Franse literatuurhistoricus Pierre-Louis 
Ginguené had Nardi in zijn overzichtswerk van de Italiaanse literatuurgeschiedenis eveneens 
geprezen om zijn moed en zijn wijsheid, maar liet niet na erop te wijzen dat Nardi’s Istorie 
della città di Firenze ‘le charactère de tous les ouvrages de parti’ hadden; ‘puisqu’elle avait pour 
but la liberté de sa patrie, il [Nardi] a dû quelquefois se laisser emporter, en écrivant, au delà 
des bornes que lui prescrivaient la sagesse et la vérité’.84 Voor Mazzini was de distantie van de 
geschiedschrijver echter ondergeschikt aan de instrumentele functie van zijn werk in het 
heden. Jacopo Nardi was de ‘historicus en filosoof’ die de geschiedenis van het beleg in zijn 
Istorie even strijdvaardig beschreef als hij haar beleefd had en die zich tot op zijn oude dag - 
vanuit zijn ballingschap, net als Mazzini - met niet aflatende overtuiging bleef inzetten voor 
de vrijheid van zijn vaderstad en daarom ‘morì, come visse, incontaminato’.85 In dezelfde 
geest voerde de romancier Francesco Domenico Guerrazzi in zijn roman L’Assedio di Firenze 
(1836) Nardi op als onverzettelijke republikein, die na de val van de republiek voor keizer 
Karel V in Napels verschijnt en hem doet beven onder het verwijt Florence aan de Medici te 
hebben verkocht en te hebben overgeleverd aan de misdaden van de hertog Alessandro.86  
 
Classici fiorentini 
 
Het initiatief voor de moderne uitgaven van de Florentijnse historici lag, ondanks de 
landelijke reikwijdte van een aantal van de Storie fiorentine, in Toscane. De recente 
herwaardering van Machiavelli, waarover in het onderstaande meer, steunde vooral op een 
nieuwe editie van diens Opere die in 1782 in Florence tot stand was gebracht. De Milanese en 
Venetiaanse edities van de werken van de Villani’s, Varchi en Segni steunden op Florentijnse 
tekstedities uit de achttiende eeuw; vaak werd ook het oorspronkelijke commentaar daarbij 
overgenomen.87 De impuls voor een nieuwe uitgave van Nardi’s Istorie was weliswaar de 
nationale populariteit geweest die de heroïsche doodsstrijd van de Florentijnse republiek 
(1530) genoot dankzij de romans van Guerrazzi (1836) en D’Azeglio (1841), maar het boek 

 
83 G. Mazzini, ‘Frammento di lettera sull’Assedio di Firenze’, gepubliceerd als voorwoord bij: F.D. Guerrazzi, 
L’Assedio di Firenze [1836] (Parijs, Baudry,1840), VII-VIII. 
84 P.L. Ginguené, Histoire littéraire d’Italie [1811-1819] (Parijs, Michaud, 18242) 9 vol., aldaar vol. 8, 271. 
Ginguené wijdt in dit deel in zijn hoofdstuk over de zestiende-eeuwse geschiedschrijving een passage aan de 
zogenaamde ‘Histoires particulières’ van de verschillende Italiaanse steden, aldaar 269-356. Over Ginguené, zie 
nu: P. Grossi, Pierre-Louis Ginguené, historien de la littérature italienne (Bern, Lang, 2006). Het oordeel van 
partijdigheid was al eerder over Nardi geveld door Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, vol. 4, 52. 
85 Idem, VIII.  
86 Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 711. De harangue van Nardi te Napels was ook opgetekend door Varchi in 
diens Storia fiorentina.  
87 Vgl. bijvoorbeeld het ‘Elogio’ van dott. P. Massai bij G. Villani’s Istorie (Milaan 1802) of de ‘Prefazione’ van 
D.M. Manni bij Compagni’s Cronica (Milaan 1829). 
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verscheen in 1838-41 (afb. 4) en in 1842 opnieuw in Florence, - bij een ‘Società editrice 
delle storie del Nardi e del Varchi’ – en pas een decennium later buiten Toscane.88 Iets 
soortgelijks was eerder gebeurd met de Vita die Nardi had geschreven van Antonio 
Giacomini (oorspronkelijk gepubliceerd in 1597) en met Della repubblica fiorentina (1531) van 
Donato Giannotti, een even fervent republikein als Nardi die door de mythe van het Assedio 
ook zou uitgroeien tot een van de ‘martiri della verità e della libertà’.89 Nardi’s Vita en 
Giannotti’s werk zouden hun eerste moderne editie vinden in een ‘Collezione di ottimi 
scrittori italiani in supplemento ai Classici Milanesi’ van uitgeverij Capurro in Pisa, 
samengesteld door Giovanni Rosini als een soort Toscaanse aanvulling op de Milanese 
‘Classici Italiani’. In diezelfde reeks verscheen ook de Istoria fiorentina van Dino Compagni, 
die eveneens in het Milanese programma van de Classici Italiani had ontbroken.90 Enkele 
jaren later volgde een nieuwe, gedeeltelijke uitgave in Florence in een bloemlezing met 
fragmenten uit het werk van Toscaanse kroniekschrijvers in de reeks ‘Bellezze della letteratura 
italiana’.91 Op een vergelijkbare manier werden Giovanni Battista Busini’s Lettere a Benedetto 
Varchi sugli avvenimenti dell’assedio di Firenze eerst in Toscane uitgebracht en pas later in Milaan 
een plaats gegeven in een ‘Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne’.92 Al waren 
de teksten in de meeste gevallen eerder gepubliceerd, voor al deze heruitgaven vormden de 
handschriften en codices uit de Florentijnse bibliotheken het uitgangspunt. 
 Ook als elders het voortouw was genomen voor een moderne editie wierpen 
Florentijnen zich spoedig op als de bewakers van deze erfenis. Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij de uitgaven van Villani en Varchi door de Milanese Società de’ Classici, die in Florentijnse 
ogen op de verkeerde codices waren gebaseerd, niet strookten met de puristische standaarden 
van de Accademia della Crusca en daarom werden ‘gecorrigeerd’ door nieuwe Florentijnse 
edities, geschraagd met nieuw filologisch onderzoek in de Florentijnse bibliotheken.93 
 
88 Istorie della città di Firenze ridotte alla lezione dei codici originali con l’aggiunta del decimo libro e con annotazioni per cura 
e opere di Lelio Arbib (Florence, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, 1838-1841) 2 vol., met een 
‘Vita di Jacopo Nardi’ door diens nazaat Carlo-Maria Nardi, gevolgd door een tweede editie in 1842. Later 
volgden nog in Turijn edities bij de Soc. ed. del Monitore (1852) en bij Dalmazzo (1853). 
89 Opere politiche e letterarie di Donato Giannotti. Collezionate sui manoscritti e annotate da F.L. Polidori, preceduto da un 
discorso di Atto Vannucci (Florence, Le Monnier, 1850) 2 vol., waar in A. Vannucci’s inleiding ‘Intorno alla vita e 
alle opere di Donato Giannotti’ de auteur wordt geprezen als martelaar, aldaar VI. 
90 J. Nardi, Vita di Antonio Giacomini Tebalducci Malespini (Pisa, Capurro, 1818), vervolgens gepubliceerd, in één 
band met C. Porzio’s ‘Congiura dei baroni nel regno di Napoli’ bij Silvestri in Milaan (1821) en in een Raccolta 
di storici italiani (Milaan, Bettoni, 1831). In een recensie van de laatstgenoemde uitgave wordt naar de 
beweegredenen van G. Rosini verwezen: G. Sacchi, ‘Biblioteca Encyclopedia Italiana volume XV. – Raccolta di storici 
italiani’ in: Annali universali di statistica 32 (1832), 10-16, aldaar 12. Zie voor Giannotti: Opere di Donato Giannotti 
(Pisa, Capurro, 1819) 3 vol., met een opdracht aan graaf D. Boutourlin waaruit Rosini’s rol als editeur valt af te 
leiden. Deze editie werd gevolgd door Giannotti’s vierdelige Opere in Milaan (Bettoni, 1830), door La repubblica 
fiorentina e la veneziana (Venetië, Tip. del Gondoliere, 1840) en ten slotte het in de vorige noot genoemde werk. 
Aan de Milanese en Venetiaanse edities ging behalve de uitgave bij Capurro in Pisa een Florentijnse editie bij de 
Tip. Bellezze della Letteratura Italiana (1825) vooraf, zie ook boven. 
91 Zie voor deze beide Toscaanse edities van Compagni het bovenstaande. De Bellezze, onder redactie van G.B. 
Niccolini en D. Bertolotti, werden gerecenseerd in: Antologia 21 (1826), 108-110. 
92 G. B. Busini, Lettere a Benedetto Varchi sugli avvenimenti dell’assedio di Firenze (Pisa, Capurro, 1822), later onder 
meer verschenen bij uitgeverij Silvestri in Milaan (1847) en bij Lloyd austriaco in Triëst (1858). Het contrast 
tussen de edities uit 1822 en 1847 wordt duidelijk uit de intentie van de uitgevers van de laatstgenoemde editie, 
die zich nadrukkelijk richtten tot een breed en nationaal publiek, anders dan de bezorgers van de uitgave uit 
1822, bedoeld voor ‘studiosi della storia patria’, zie aldaar het voorwoord van de uitgever. 
93 Nl. Cronica di Giovanni Villani ridotta a miglior lezione coll’aiuto dei testi a penna (Florence, Antonelli, 1823) 8 
vol., zie ook de recensie, met kritische opmerkingen aan het adres van de Milanese uitgevers van 1803, door 
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Behalve de genoemde Istorie fiorentine met een duidelijk nationale weerklank verschenen in 
Florence ook stadsgeschiedenissen waarvan de weerklank vooralsnog tot de eigen stad beperkt 
bleef. De eerste institutie die zich hier sterk voor maakte was een relatief onbekend gebleven 
‘Società degli Amatori di Storia Patria’, opgericht in 1802.94 Ze stelde zich ten doel ‘di tesser 
di nuovo, e di illustrare coi lumi della più Severa Critica, ed appurata Filosofia, la Storia 
Patria’.95 Die doelstelling lijkt een verwijzing naar de achttiende-eeuwse verlichtingstraditie à 
la Pietro Giannone, maar de overgeleverde inventaris van de stukken die de sociëteit in 1810 
aan de Società Colombaria naliet, verraadt eerder affiniteit met de Florentijnse erudiete 
traditie of het werk van Muratori. Want afgezien van haar nooit gerealiseerde plannen voor 
de oprichting van een monument of ‘mausoleum’ voor Dante en een soort eigentijdse 
stadsgeschiedenis (‘cronaca contemporanea’)96 schuilt het belang van de Società vooral in haar 
intenties tot het publiceren van bronnen uit de Florentijnse geschiedenis.  
 Kennis van de vaderlandse geschiedenis (die van Florence en Toscane) begon voor het 
lid Giuseppe Bencivenni Pelli in de eerste plaats met het verzamelen van ‘storie, Monumenti 
e Carte’, een taak die hij de plicht van elke goede burger noemde, opdat zijn stad niet bij 

 

G.B. Zannoni in: Antologia 11 (1823), 80-87. De editie van Varchi is: Storia fiorentina (Florence, Società Editrice 
delle Storie del Nardi e del Varchi, 1838-1841) Lelio Arbib (red.), 3 vol., herdrukt in 1843-1844. De kritiek op 
de Milanese editie uit 1803 was dat ze blind de Leidse uitgave van 1723 had gevolgd; op basis van verschillende 
codices uit de Florentijnse bibliotheken Magliabechiana, Laurenziana en Runucciniana kwam Arbib met een 
nieuwe tekst, die bovendien met annotaties en sommarii toegankelijk werd gemaakt met het doel ‘che non sia più 
una si bell’opera sottoposta ad essere difformata e fieramente guasta da i poco periti copiatori, per ignoranza de’ 
quali s’è veduta finora piena d’errori: e che con minor fatica e spesa possa esser da tutti letta’, ‘Prefazione 
premessa alla edizione citata dagli Accademici della Crusca’, 2 (geciteerd uit de tweede druk uit 1843, vol.1). 
94 Gegevens over deze Società zijn schaars. Ze werd op 14 november 1802 opgericht en ging op 7 januari 1810 
op in de Società Colombaria waaruit ze waarschijnlijk ook voortkwam (zie U. Dorini, Inventario dell’archivio e 
degli altri manoscritti della Società Colombaria (Florence, Tip. L’arte della Stampa, 1915), 7-8, deels gereproduceerd 
in: La Colombaria 1735-1985. Duecentocinquanta anni di vicende e d’intenti (Florence, Olschki, 1985), E. Spagnesi 
(red.), tentoonstellingscatalogus, Florence 1985. Het enige bekende onderzoek naar de Società is dat van G. 
Cosci uit 1865, verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een summier verslag ervan door G. Guasti, 
‘Rapporto degli anni accademici 1865-66, 1866-76 e 1867-68’ in: Atti della Società Colombaria 1856-1890 
(Florence, 1893), 48-50. Onder de 20-25 leden van de Società waren onder andere: Giovanbattista Niccolini, 
Bartollomeo Follini, Bernardo Davanzati, Marco Lastri en Gaetano Capponi. Zie ook: G. Prezziner, Storia del 
pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze [1810] (herdruk in facsimile: Arnaldo Forni, Florence 
1975), 270-271. Een – niet eerder ondernomen - reconstructie van de publicaties van de Società leidt tot het 
volgende resultaat: Memorie due lette nella Società degli Amatori della Storia patria fiorentina il dï 9 gennaio 1803 
(Florence, Leonardo Ciardetti, 1803), bevattende G. Fabbroni, ‘Derivazione e coltura degli antichi abitatori 
d’Italia. Pensieri di Giovanni Fabbroni’, 3-95 en G. Bencivenni Pelli, ‘Epoche di Storia fiorentina fino al 1292’, 
97-182; G. Fabbroni, I Sacro-baccanali festeggiamenti di Firenze e specialmente noti sotto il nome di Fierucolone e di 
Befane. Discorso letto all’Accademia degli Invenstigatori della Storia Patria nel settembre 1804. Saggio sulla origine ed 
oggetto di alcuni antichi festeggiamenti che in Firenze sussistono (Florence, Tofani, 1808); G. Fabbroni, Ricerche sulla 
Quina (Milaan, A. Nobili, 1805); G. di Cesare: Esame della Divina Commedia di Dante diviso in tre discorsi (Napels 
1807) en Idem, Memoria sulla vita di Dante (Napels, Stamperia Reale, 1811). 
95 Memorie due (1803), IV. 
96 De cenotaaf voor Dante in de Santa Croce zou uiteindelijk pas in 1829 worden opgericht; een eigentijdse 
geschiedenis van Toscane liet op zich wachten tot A. Zobi’s Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848 (Florence, 
Molini, 1850-53) en zelfs daarmee was niet in deze behoefte voorzien, vgl. de recensie van M. Tabarrini, ‘Storia 
civile della Toscana dal 1737 al 1848, di A. Zobi’ in: Archivio storico italiano, nieuwe serie, vol. I (1855) deel I, 
222-245, aldaar 222 en 244. Tabarrini schrijft: ‘la Toscana tanto ricca di storici, così nell’epoca repubblicana 
come sotto il principato Mediceo, non ha storie che narrino i fatti accaduti dalla metà del secolo scorso fino ai dì 
nostri, quantunque in questi cento anni si sperasse un rinnovamento civile ed economico, degno di essere 
narrato ai posteri al pari delle discordie sanguinose e degli ozj pacifici ed anche codardi dei secoli precedenti’, 
222. 
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andere achterbleef.97 Een ander lid van de Società, Francesco Del Furia, bibliothecaris van de 
Laurenziana en de Marucelliana, wees op het verloren gewaande manuscriptfragment De 
origine civitatis Florentiae van Filippo Villani, dat op publicatie wachtte. Bartolomeo Follini 
onthulde zijn toehoorders van de Colombaria een onbekend fragment van Varchi’s 
Florentijnse geschiedenis. Diezelfde Follini vatte het plan op voor een nieuwe, integrale editie 
van de Storia fiorentina van Bartolomeo Cerretani; zijn broer, de abt Vincenzo Follini, 
bibliothecaris van de Magliabechiana en Accademico della Crusca, sprak hetzelfde voornemen 
uit ten aanzien van de Istoria fiorentina van Piero en Domenico Boninsegni.98 In deze gevallen 
kwam men niet verder dan voornemens; de activiteiten van de Società zijn dan ook vooral te 
beschouwen als voorbode van ontwikkelingen die erop zouden volgen. 
 In 1816 slaagde Vincenzo Follini er wél in een andere Florentijnse kroniek in een 
geannoteerde editie te publiceren. Het betrof de Storia fiorentina van Ricordano Malispini, 
‘certamente il primo de’ nostri Storici, a cui convenga un tal nome’. Daarmee vormde de 
kroniek ook een bewijs voor het Florentijns primaat in historicis, want Malispini was immers 
‘il primo che in italiana lingua abbia scritta Italiana storia’.99 In zijn voorwoord schetste Follini 
vier beweegredenen die aan dergelijke heruitgaven van oude kronieken en 
stadsgeschiedenissen ten grondslag konden liggen: 
 

‘La prima si è lo spaccio delle medesime, che nasce dall’uso, dall’utilità, e dal merito loro. La 

seconda è la correzione e illustrazione delle opere, per cui viene a supplirsi alla frettolosa, 

trascurata, o per mancanza di opportuni mezzi imperfetta pubblicazione, e a render chiaro con 

più fino giudizio, e con nuovi già sconosciuti sussidi, ciò che ai precedenti editori era restato 

oscuro, o per mera sventura. La terza si è il lusso dell’arte, da cui gli stampatori più che i 

lettori traendo profitto, ci procura eleganti ristampe di opere divulgate e di creddito, senza 

altro miglioramento che quello dei caratteri e della carta. La quarta ragione viene dalle 

raccolte, le quali abbracciando tutte le opere di un qualche genere, vengono a ripetere, e non 

di rado con nuovi errori, edizioni di opere più volte pubblicate e non rare.’100 

 

 
97 Memorie due (1803), 180. Aldus Pelli: ‘Io desidero che in questo secolo si arrivi a tanto, acciò non s’invidj a 
Piacenza, a Parma, a Milano, a Verona, ec. l’averlo fatto già.’ 
98 Van de genoemde plannen wordt melding gemaakt in de archiefinventaris die werd gemaakt door Dorini, La 
Società Colombaria, sezione III ‘Storia di Firenze’, waar enkele van de voor de Società gehouden voordrachten 
worden opgesomd: B. Follini, ‘Sopra un frammento inedito della Storia di Benedetto Varchi’ (01-02-1817); ‘F. 
Del Furia, ‘Sul “De origine civitatis Florentiae” di Filippo Villani. Opera ms. della Biblioteca Laurenziana che si 
credeva da alcuni inesistente o perduta’ (21 juli 1817); V. Follini, ‘Come il vero autore della storia che va sotto il 
nome di Piero Boninsegni è Domenico di Lorenzo e non già, come si è creduto, Domenico di Leonardo 
Boninsegni’ (02-09-1815); zie verder de voordrachten van G. Cosci uit 1865 in Atti della Società Colombaria 
(1893), 49. Interessant is ook Cosci’s vermelding van een uitgewerkt, maar ongepubliceerd gebleven ‘Officio 
proprio per Fra Girolamo Savonarola’ dat de leden van de Società gezamenlijk voor publicatie zouden hebben 
gereedgemaakt, 50. Zie verder Dorini, Inventario dell’archivio, 7-8, waar ook melding wordt gemaakt van een 
‘Progetto di pubblicazione delle Istorie di Bartolomeo Cerretani, 1803-1805’ (III.II.11) en van ‘Varianti nella 
Collazione [sic] di alcuni Codici (della Cronaca di G. Villani)’ (III.II.13).  
99 Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto Malispini dalla edificazione di Firenze sino all’anno 1286 
(Florence, Gaspero Ricci, 1816), V. Follini (red.), XXIX. Follini verwijst ook naar het fresco in de Loggiato van 
de Galleria degli Uffizi, waarop Malispini zou zijn afgebeeld. De publicatie werd ook in Milaan opgemerkt: 
‘Storia fiorentina di Ricordano Malaspina’ in: Biblioteca Italiana 6 (1817), 189.  
100 Storia fiorentina di Ricordano Malispini (1816), III. 
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In algemene zin vat dit citaat de motivatie van de Florentijnse bibliofielen en uitgevers 
adequaat samen. Dezelfde overwegingen stonden bijvoorbeeld aan de basis van een andere 
uitgave van de kroniek van Malispini, verschenen in Livorno in 1830 en bezorgd door 
Antonio Benci, die een offensief voorstelde ‘di ripubblicare i nostri antichi veramente che 
ognuno gli possa leggere, intendere e gustare.’101 Andere edities steunden op vergelijkbare 
gedachten, zoals drie edities van de lijvige Istorie fiorentine van Scipione Ammirato, een 
vertaling in de volkstaal van Gian Michele Bruto’s Historiae Florentiniae of uitgaven van 
Filippo Rinuccini’s Ricordi storici dal 1282 al 1460 (1840).102 
 De ‘utilità’ en het ‘merito’ van de oude geschiedenissen van Florence bestond voor 
Follini en de andere Florentijnse bibliofielen als Antonio Benci of Stanislao Gatteschi uit het 
vergaren en verspeiden van historische kennis binnen de grenzen van hun kleine vaderland en 
het bestendigen van de lokale trots. Eén van hen, kannunik Domenico Moreni, vanaf 1797 
bibliothecaris van de Laurenziana, maakte dit streven meer dan alle anderen tot zijn 
levenstaak. Hij schreef meer dan tachtig boeken over de Florentijnse geschiedenis en gaf 
talloze bronnen uit van manuscripten uit de Laurenziana of uit zijn eigen, rijke collectie (nu 
de Biblioteca Moreniana). Onder zijn publicaties bevonden zich onder meer 
overzichtswerken van de bronnen voor de Florentijnse (en Toscaanse) geschiedenis die nog 
altijd geraadpleegd worden, zoals een Bibliografia storico-ragionata delle città, luoghi, e persone della 
Toscana (1805), de Serie d’autori di opere risguardanti la celebre famiglia Medici (1826) en een 
ongepubliceerde Istoria degli scrittori fiorentini. Bronnenuitgaven dienden voor Moreni enkel 
een Florentijns belang; niet zelden waren zijn publicaties zelfs bedoeld om de iconen van de 
Florentijnse beschaving (Dante, Michelangelo, de Medici, het taalprimaat) tegen inmenging 
en kritiek van buitenaf te beschermen. Het voorwoord bij zijn Latijnse editie van Filippo 
Villani’s Vitae Dantis, Petrarchiae Boccaccii (1826) was bijvoorbeeld niets anders dan een 
uitgesproken fel verweer tegen wat Moreni noemde de ‘assalti dell’invidia, e dal raglio 
irrequieto, e maligno dei [...] detrattori’ van Florence.103  
 Met deze houding verbaast het niet dat Moreni zich totaal niet bekommerde om het 
nut dat zijn bronnenedities buiten een strikt Florentijns kader konden hebben. Hij voerde 

 
101 R. Malispini, Storia fiorentina dall’edificazione di Firenze fino al 1282. Seguitata poi da Giacotto Malispini fino al 
1286 (Livorno, Masi, 1830) 2 vol., hier in vol. 1 ‘Proemio di Antonio Benci alla Storia fiorentina de’ Malispini’, 
V–LV, aldaar XXXII. Een kritische bespreking van deze editie verscheen als Intorno all'edizione livornese dell'Istoria 
del Malispini: osservazioni del professore Salvatore Betti accademico della Crusca (Rome, Tip. Belle Arti, 1842). 
102 De edities van S. Ammirato’s Florentijnse geschiedenis verschenen respectievelijk als Istorie fiorentine con 
l’aggiunte di Scipione Ammirato il Giovane [1600] (Florence, L. Marchini en G. Becherini, 1823-1827), F. del 
Soldato (red.), 11 vol. en onder dezelfde titel bij V. Batelli (Florence, 1846-1849) 6 vol., F. Ranalli (red.). In 
1853 verscheen voor het eerst een editie buiten Florence, bij Pomba in Turijn, in 7 delen onder redactie van L. 
Scarabelli. In 1826 verscheen in Florence ook een extract uit de Istorie: Congiura de’ Pazzi (Florence, Moschini, 
1826). De geschiedenis van Bruto: Delle istorie fiorentine di Gio. Michele Bruto [1562] volgarizzate da Stanislao 
Gatteschi (Florence, Batelli, 1838-1839), 2 vol. Dit werk verscheen in 1851 bij de Tipografia Elvetica te 
Capolago (Ticino) in de zgn. ‘Libreria patria’. Ten slotte F. Rinuccini, Ricordi storici dal 1282 al 1460 colla storia 
della famiglia. Colla continuazione di Alamanno Rinuccini e Neri Rinuccini suoi figli, fino al 1506 (Florence, Piatti, 
1840), G. Aiazzi (red.). 
103 D. Moreni, ‘Al benigno lettore’ in: Vitae Dantis, Petrarchiae, Boccaccii (Florence, 1826), VII-VIII en X. Het 
verweer was vooral gericht tegen Francesco Milizia die aan het Florentijnse taalprimaat had gemorreld en 
vraagtekens had geplaatst bij Michelangelo’s gedrag tijdens het beleg van Florence van 1529-1530. Milizia was 
ook al Moreni’s doelwit in een Descrizione istorico-critica delle tre sontuose Cappelle Medicee situate nella Imp. Basilica 
di S. Lorenzo (Florence, Carli, 1813). 
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echter steeds meer een achterhoedegevecht: bij de vier redenen die Follini had genoemd voor 
de heruitgave van de bronnen voor de stadsgeschiedenis voegde zich namelijk steeds 
nadrukkelijker een vijfde drijfveer: het verlangen de nationaal-Italiaanse betekenis ervan voor 
het voetlicht te brengen. Met zijn extract van twee boeken uit de Istorie fiorentine van 
Giovanni Cavalcanti (1821) had Moreni in de eerste plaats de nagedachtenis van zijn held 
Cosimo de Oude een dienst bewezen en in de tweede plaats zijn Toscaanse, vooral 
Florentijnse lezers.104 Heel anders was dat met de eerste, ook door Gervinus vurig gewenste 
integrale uitgave van deze geschiedenis van Florence over het tijdperk 1420-1447, bezorgd 
door Filippo-Luigi Polidori in 1838-1839 en aangevuld met een groot aantal getranscribeerde 
brieven en andere documenten.105 Deze editie, tot stand gebracht door nauwgezet 
vergelijkend onderzoek van verschillende codices in de Florentijnse bibliotheken, werd 
gepubliceerd ‘senz’altro intento che di quell’utile che dalla verità storica può ridondare l’Italia 
nostra’.106 Met dat doel voor ogen had de editeur zich niet als een Florentijn onder de 
Florentijnen opgesteld, maar had hij de door Cavalcanti beschreven ‘fatti non abbastanza noti 
fuori di Toscana, o puramente municipali’ opgetekend als een reiziger die een vreemd land 
bezoekt.107  
 De nieuwe uitgave van de Istorie van Cavalcanti was onderdeel van een klein offensief 
van enkele Florentijse uitgevers in de jaren dertig van de negentiende eeuw. Mede onder 
invloed van de Monumenta Germaniae Historica en het werk van Ranke, dat op kleine schaal 
belangstelling genoot, ontstonden ideeën voor de ontsluiting en publicaties van 
bronnencollecties voor de Italiaanse geschiedenis. Reeds tijdens het voorgaande decennium 
was met name in de kring rond het tijdschrift Antologia (1819-1833) al herhaaldelijk gewezen 
op het nationale ‘karakter’ van de lokale historische bronnen. Gino Capponi schreef 
bijvoorbeeld al in 1819, het werk van de Duitse Freiherr vom Stein indachtig, dat ‘molte 
[delle nostre antiche cronache] vanno messe in credito, come che vi si legga meglio effigiato 
che altrove il carattere antico italiano [...] Si faccia osservare che le storie hanno tutte un 
carattere nazionale, oltre quello dei tempi dello scrittore’.108 Giuseppe Montani, Francesco 
Forti en Niccolò Tommaseo zouden in de kolommen van het tijdschrift in dezelfde geest 
pleiten voor de studie en publicatie van lokale historische ‘monumenten’ ter voorbereiding 
op een gezamenlijk mozaïek van de Italiaanse geschiedenis.109 Hun pleidooi betrof alle 
Italiaanse gewesten en niet slechts Florence en Toscane. Hetzelfde gold voor de initiatieven 
van Florentijnse uitgevers als Giuseppe Molini en Eugenio Alberi, die na de sluiting van de 

 
104 Della carcere, dell’ingiusto esilio, e del trionfal ritorno di Cosimo padre della patria: narrazione genuina tratta dall’istoria 
fiorent. MS. Di Giovanni Cavalcanti con illustrazioni. (Florence, Magheri, 1821). Het oordeel wordt geformuleerd 
in de recensie door de abt G.B. Zannoni, in: Antologia 5 (1822), 44-51. 
105 Istorie fiorentine scritte da Giovanni Cavalcanti (Florence, Tipografia all’Insegna di Dante, 1838-1839), 2 vol., 
bezorgd door F.-L. Polidori, bestaande uit de eigenlijke Istorie fiorentine (1420-1440) en de zogenaamde Istorie 
seconde, 1441-1447. Vgl. de opm. van Gervinus, ‘Geschichte der florentinischen Historiographie’, 73. 
106 Istorie fiorentine scritte da Giovanni Cavalcanti, ‘Ai lettori del primo tomo’, vol. 2, VIII. De appendix met 
biografische documentatie van de hand van Cavalcanti over de belangrijkste figuren uit zijn Istorie dient dan ook 
‘a crescer luce e materia all’italiana biografia’, idem, III. 
107 Idem, vol. 1, ‘Al signor G.C. [Gino Capponi]’, XVIII. 
108 Lettere di Gino Capponi e di altri a lui (Florence, Le Monnier, 1882-1890), vol. V, 99. 
109 Vgl. het eerder genoemde F. Forti, ‘Dell’utile riordinemento delle Storie Municipali’ (1832) en Panella, Gli 
studi storici, 31-32. 



 

 113 

Antologia in 1833 onder voortdurende aansporing van Capponi enkele eerste uitgaven tot 
stand brachten van op nationale leest geschoeide bronnencollecties.110 Molini was 
bijvoorbeeld de motor achter de reeks bronnenpublicaties onder de titel ‘Documenti di storia 
italiana’, waarin behalve de Istorie van Cavalcanti onder meer transcripties van bronnen voor 
de Italiaanse geschiedenis uit Parijse bibliotheken waren opgenomen en een Carteggio inedito 
d’artisti dei secoli XIV, XV e XVI (1839-1840).111 Alberi was de drijvende kracht achter de 
Tipografia all’Insegna di Clio, waar onder meer een verzameling ongepubliceerde 
documenten over het beleg van Florence uit 1530 verscheen (1840) en een indrukwekkende 
reeks Relazioni degli ambasciatori veneti (1839-1863).112 
 De kroon op deze ontwikkeling was in 1841 de oprichting van het tijdschrift Archivio 
storico italiano, met als drijvende krachten de historicus Gino Capponi en de Geneefse uitgever 
Gianpietro Vieusseux, die eerder onder meer de Antologia en de Guida dell’Educatore mogelijk 
had gemaakt. In het oprichtingsmanifest van 20 maart 1841 werd gesteld dat het tijdschrift 
moest streven naar een ‘sorta d’inventario dei materiali istorici che rimangono ignorati in tanti 
luoghi d’Italia’ met het uitdrukkelijke verlangen dat ‘il campo delle indagini e l’utilità delle 
scoperte non si ristringano dentro a’ termini di una città sola e di uno stato, ma le une con le 
altre si diano la mano’.113 Net als de initiatieven uit de jaren dertig droeg ook de eerste reeks 
van het Archivio niettemin nog een duidelijk Toscaans en Florentijns stempel.114 De vruchten 
daarvan waren, naast een groot aantal archiefdocumenten, onder meer in het 
openingsnummer (1842) de Istoria fiorentina van Jacopo Pitti, sinds 1831 door Capponi 
verlangd, en, enkele jaren later, Fra Giuliano Degli Ughi’s Cronaca fiorentina van het jaar 1501 
tot 1546.115 Terwijl de Milanese stadskronieken die in de tweede aflevering van het Archivio 
verschenen in de Lombardische cultuur geen noemenswaardig precedent hadden gekend, 
vloeiden deze beide Florentijnse stadsgeschiedenissen als vanzelf voort uit een gevestigde 
praktijk in de stedelijke geschiedcultuur, ook al wierp het podium dat daarvoor werd gekozen 
er een nieuw licht op. 
 Behalve de Istoria fiorentina van Jacopo Pitti, die het tijdvak 1494-1529 behandelde, 
bevatte de eerste ‘fiorentinissimo’116 aflevering van het Archivio storico italiano ook een aantal 
andere documenten uit dezelfde cruciale periode, van de ‘Capitoli’ die gesloten waren tussen 

 
110 Porciani, L’ “Archivio storico italiano”, 45-47; Panella, Gli studi storici in Toscana, 228. 
111 Bijv. Documenti di storia d’Italia, copiati sugli originali autentici e per lo più autografi esistenti in Parigi, da Giuseppe 
Molini (Florence, Tip. all’insegna di Dante, 1836-1837) 2 vol.; G. Molini, Notizia dei manoscritti italiani o che si 
riferiscono all’Italia esistenti nella libreria dell’Arsenale in Parigi (Florence, Tip. all’insegna di Dante, 1836); Carteggio 
inediti d’artisti dei secoli XIV, XV e XVI. Pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti da [...] Giovanni Gaye 
(Florence, Molini, 1839-1840), 6 vol. 
112 L’Assedio di Firenze illustrato con inediti documenti, a cura di Eugenio Alberi (Florence, Tip. all’insegna di Clio, 
1840); Relazioni degli ambasciatori veneti al senato durante il secolo XVI. Raccolte, annotate e pubblicate da Eugenio Alberi 
(Florence, Tip. all’insegna di Clio, 1839-1863) 16 vol. 
113 Geciteerd uit het ‘Programma’ van het Archivio Storico Italiano, gedeeltelijk gepubliceerd in: F. Baldasseroni, Il 
primo ventennio dell’“Archivio Storico Italiano” (Notizie e documenti) (Bologna, Zanichelli, 1916), 187-188. 
114 Zie hierover ook de opmerkingen van Porciani, L’”Archivio storico italiano”, 111-112. 
115 ‘Istoria fiorentina di Jacopo Pitti’ in: Archivio storico italiano I (1842), 1-211; ‘Cronaca fiorentina o Compendio 
storico delle cose di Firenze dall’anno MDI al MDXLVI scritto da Fra Giuliano Ughi minore osservante’ in: 
Archivio storico italiano. Appendice vol. VII, nr. 23 (1849), 99-274. Deze tekst was onder meer door Guerrazzi 
gebruikt voor zijn beschrijving van de laatste momenten van Malatesta Baglioni aan het einde van zijn roman 
L’Assedio di Firenze, zie ook hoofdstuk 6. 
116 Porciani, L’”Archivio Storico Italiano”, 111. 
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Florence en de Franse koning Karel VIII (1494) tot en met een aantal ‘Discorsi’ over de 
hervorming van het Florentijnse staatsbestel tijdens de laatste Florentijnse republiek en direct 
na haar ondergang in 1530.117 Ondanks de kritiek die correspondenten van het Archivio later 
zouden uiten op de ‘florentinocentrische’ start van de nieuwe periodiek, en het voorschot dat 
de samenstellers ervan in de inleiding alvast leken te nemen op hun verdediging, was deze 
inhoud eigenlijk heel goed gekozen. Niet alleen vormden de Florentijnse historici, 
diplomaten, literatoren, traktaatschrijvers etc. uit dit tijdsgewricht vanwege hun 
indrukwekkende aantal, stijl en vermeende objectiviteit een klasse apart, ze documenteerden 
bovendien een tijdperk waarin het lot van Italië als geheel werd beslecht met gevolgen die 
zich tot in de negentiende eeuw uitstrekten. Sterker nog: veel van de Florentijnse auteurs 
vanaf de late vijftiende eeuw hadden in hun beschrijving van de dramatische gebeurtenissen 
het lot van hun stad expliciet verbonden met dat van Italië als geheel. In enkele gevallen werd 
de ‘nationale’ dimensie zelfs het vooropgezette perspectief van hun geschiedverhaal. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij het ‘Sommario della Storia d’Italia dal 1511 al 1527’ van de 
Florentijnse ambassadeur aan het pauselijk hof Francesco Vettori, waarvan in 1848 de 
geannoteerde tekst verscheen in de appendix van het Archivio, verzorgd door zijn vaste Duitse 
medewerker Alfred von Reumont.118 
 
Guicciardini 
 
Eén historicus blonk natuurlijk uit in de schildering van de Italiaanse geschiedenis van dit 
tijdvak door Florentijnse ogen. In de eerste drie afleveringen van het Archivio Storico Italiano – 
gewijd aan het woelige tijdvak vanaf de late vijftiende eeuw in respectievelijk Florence, Siena 
en Milaan – vormde zijn werk een voortdurend referentiepunt, waarvan de historische 
waarde boven elke twijfel verheven was.119 Francesco Guicciardini’s reputatie rustte tijdens 
het primo Ottocento hoofdzakelijk op de Storia d’Italia, een haarscherpe, met analytische 
distantie geschreven geschiedenis van de politieke ontwikkelingen op het Italisch schiereiland 
tussen 1492 en 1534. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de populariteit van dit 
door geen enkele andere (oudere of eigentijdse) geschiedenis van Italië geëvenaard. 
 Als auteur van een stadsgeschiedenis van Florence kwam Guicciardini pas te boek te 
staan nadat in 1857 zijn nazaten de deuren van hun archief hadden geopend voor de 
historicus Giuseppe Canestrini, die in het daarop volgende decennium tien delen aan Opere 
inedite het licht deed zien, waaronder de Storia fiorentina (over de periode tussen 1378 en 
1509).120 Hoewel de historicus Guicciardini daarom strikt genomen buiten het bestek van dit 
hoofdstuk valt, dient hier toch kort op de fortuna van de Storia d’Italia te worden gewezen.  

 
117 ‘Capitoli fatti dalla città di Firenze col re Carlo VIII (1494)’ en ‘Discorsi intorno alla Riforma dello Stato di 
Firenze (1522-32)’ resp. in: Archivio storico italiano I (1842), 362-375 en 411-477. 
118 ‘Sommario della Storia d’Italia dal 1511 al 1527 composto da Francesco Vettori con notizia della vita di 
Francesco e Paolo Vettori’ in: Archivio storico italiano. Appendice 6 (1848), Alfredo von Reumont (red.), 261-382. 
119 Het eerste deel van het Archivio (1842) bevatte ook Guicciardini’s ‘Discorso’ (1531-32) over het Florentijnse 
staatsbestel na de ondergang van de laatste republiek, aldaar 453-458. 
120 F. Guicciardini, Opere inedite. Illustrate da Giuseppe Canestrini e pubblicate per cura dei conti Piero Guicciardini e 
Luigi Guicciardini (Florence, Tip. Barbera, Bianchi e C., 1857-1867), 10 vol., aldaar de Storia fiorentina dai tempi di 
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De receptiegeschiedenis van Guicciardini laat namelijk als geen andere zien dat de oude 
geschiedschrijvers tijdens de romantiek niet alleen werden beoordeeld op de betrouwbaarheid 
en stijl van hun werk of op hun geschiedopvatting, maar ook op de morele kwaliteiten die ze 
met hun daden tentoon hadden gespreid, kortom als mens. Het scherpe onderscheid dat 
tussen die beide aspecten werd gemaakt in het geval van Guicciardini kan dit goed illustreren. 
Enerzijds beleefde de Storia d’Italia zoals gezegd aanzienlijke successen: tussen 1803 en 1848 
verschenen - verspreid over heel het schiereiland – ten minste drieëntwintig verschillende 
uitgaven van de Storia d’Italia, tegen het ook al respectabele aantal van vijfentwintig in de 
tweehonderdtweeënveertig jaar daarvoor.121 Daarnaast was de weerklank van de Storia in de 
contemporaine historiografie en literatuur groot, zowel in Italië als daarbuiten.122  
 Een belangrijke rol bij de verspreiding van Guicciardini’s werk in Italië speelde de 
polygraaf en ‘professore d’Eloquenza Italiana’ in Pisa, Giovanni Rosini. Hij verdeelde de tekst 
in hoofdstukken en paragrafen, brak lange zinnen in stukken, maakte naar believen gebruik 
van interpunctie, voegde boven elk hoofdstuk een sommario toe en tekende daarmee voor de 
meest succesvolle editie van de Storia d’Italia (1819-20) in de periode tot na de eenwording.123 
In een begeleidend Saggio sulle azioni e sulle opere di Francesco Guicciardini (1820) legde hij uit 
welk doel zijn uitgave diende: ‘Se l’historia è la maestra della vita, nessun periodo di essa 
potrebbe servir meglio di norma agli uomini quanto quello descritto dal Guicciardini.’ Maar 
hij liet daar onmiddellijk op volgen: ‘come nessun uomo potrebbe più efficacemente 
correggere gli ambiziosi quanto l’Istorico stesso col proprio esempio’.124 Guicciardini’s 
geschiedenis was ‘il più bel monumento di una età, così ricca e gloriosa di monumenti’ [...] 
‘ove tanto profonde si mostrano le investigazioni delle cause, tanto chiaramente derivati gli 
effetti; ove la narrazione ha l’evidenza del vero; ove il nerbo e la forza del dire non lascian 
desiderio di sottile artificio rettorico; e avvolta nel parlar dei moderni tutta ritrovasi la gravità 
degli antichi’.125 Tegelijkertijd lag er over de nagedachtenis van de mens Guicciardini een 
zware schaduw. Kille berekening, eigenbelang en rancune hadden de Ottimato tot een 
gewetenloze stroman van de Medici gemaakt, die na de val van de republiek (1530) de 

 

Cosimo de’ Medici al gonfaloniere Soderini in vol. 3 (1859). Over het aandeel van Canestrini, die ook tot de 
medewerkers van het Archivio Storico Italiano behoorde, zie A. Petrucci, ‘Canestrini Giuseppe’, in Dizionario 
biografico degli italiani, ad vocem. 
121 De eerste (nog incomplete) editie verscheen in 1561 in Florence. De schatting van het aantal edities uit de 
negentiende eeuw is gebaseerd op: C.L.I.O. Catalogo dei Libri Italiani dell’Ottocento 1801-1900 (Milaan, 
Bibliografica Editrice, 1991), 19 vol., ook beschikbaar op cd-rom (1997). Zeven van de genoemde edities tot 
1848 verschenen in Toscane. Op grond van deze inventaris kan worden vastgesteld dat het aantal edities tussen 
1803 en 1863 liefst 33 bedroeg, in plaats van de 26 die genoemd worden door V. Luciani, Francesco Guicciardini 
and his European reputation (New York, Otto & Comp., 1936), 70. Italiaanse edities die in het buitenland werden 
gedrukt en in Italië werden verspreid (ten minste: Parijs 1819 en tweemaal 1832) zijn hier niet meegerekend. 
122 Vgl. Luciani, Francesco Guicciardini and his European reputation, het hoofdstuk ‘The Storia d’Italia as a historical 
source’, aldaar 284-294. 
123 Istoria d’Italia di messer Francesco Guicciardini alla miglior lezione ridotta da Giovanni Rosini professore d’Eloquenza 
Italiana nell’I.e R. Università di Pisa (Pisa, Capurro 1819-1820), 8 vol. Getuige de prospectus die in 1819 bij 
Capurro werd gepubliceerd was het doel dan ook ‘propagare lo studio di questo sommo Istorico’ vooral onder 
‘il comune dei lettori’. Het manifest bevindt zich bij de editie van de Istoria in de Bilbioteca Nazionale Centrale 
te Florence, Palat. Misc. Targioni Tozzetti 3.14, 1-3. 
124 Saggio sulle azioni e sulle opere di Francesco Guicciardini scritto dal professor Giovanni Rosini (Pisa, Capurro, 1820), 
‘Ai lettori’, I. 
125 Saggio sulle azioni, 24. 
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nietsontziende jacht aanvoerde op zijn eigen republikeinse stadgenoten. Daarmee had  hij 
zogezegd de bladzijden van zijn eigen geschiedenis in bloed gedrenkt. 
 Een vergelijkbaar oordeel vloeide uit de pen van Carlo Botta, auteur van een gevierd 
vervolg op de geschiedenis van Guicciardini tot in het jaar 1789.126 In zijn eerdere Storia dei 
popoli italiani (1825) had Botta al benadrukt hoe Guicciardini in de heroïsche doodsstrijd van 
de Florentijnse republiek als enige partij koos tegen de popolani, in tegenstelling tot 
Machiavelli, Nardi en Varchi. Bij de vervolging van de republikeinse fuoriusciti na 1530 had 
hij een ‘infame talento’ en grote bloeddorst aan de dag gelegd.127 Deze gewetenloosheid werd 
weerspiegeld in Guicciardini’s historische methode. Botta beweerde weliswaar de Istoria 
d’Italia ‘quasi tutta dell’istessa mano e consenziente col principio di lei’ te willen 
voortzetten,128 maar nam nadrukkelijk afstand van de morele implicaties ervan. Nog 
nadrukkelijker dan in het eerder genoemde opstel over het karakter van de Italiaanse historici 
(1825) deed hij dat in een essay bedoeld ter inleiding op een door hem bezorgde Parijse editie 
van het geschiedwerk van de Florentijn (1819).  
 Botta onderscheidt daarin onder de Italiaanse historici vanaf de Oudheid drie 
categorieën: patriottische geschiedschrijvers (zoals Livius of Bembo), ‘morele’ auteurs (in de 
eerste plaats Tacitus) en ten slotte ‘naturali o positivi’ historici. Tot die laatste school 
behoorden vrijwel alle Florentijnse auteurs van de renaissance, aangevoerd door Machiavelli 
en Guicciardini. Terwijl Botta hun betrouwbaarheid en de scherpte van hun historische 
analyse prijst, wijst hij op hun ernstige morele tekort: ‘vizio e virtù, poco a loro importa, 
purché al desiderato scopo si pervenga.’ Daarmee waren deze historici ‘i più veridici circa le 
cagioni o motivi delle azioni, e forse i più utili di tutti, se si vuol far considerazione del 
governo degli stati, non del miglioramento dell’umana razza e del vivere in una patria per ben 
sevirla, senza troppo amarla’.129  
 Het verwijt van een tekort aan vaderlandsliefde kon voor alle Florentijnse historici 
worden tegengesproken, behalve voor Guicciardini. Naarmate de zaak van de Florentijnse 
popolani en hun vergeefse verdediging van de republiek (1527-1530) meer en meer werd 
geïdentificeerd met het Italiaans nationalisme, en alle medestanders van de Medici werden 
weggezet als handlangers van de tirannie, richtten patriottische intellectuelen hun pijlen met 
steeds groter fanatisme op Messer Francesco. Híj was het immers geweest die na 1530 op 
verzoek van paus Clemens VII een heksenjacht op de republikeinen opende; in 1535 had híj 
in Napels ten overstaan van Karel V het beklag van de fuoriusciti over de tirannie van hertog 

 
126 C. Botta, Storia d’Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789 (Lugano, Ruggia, 1832), 10 vol., 
waarvan tot 1848 ten minste acht edities verschenen, de eerste in Parijs (bij Baudry, 1832) niet meegerekend. 
Aan dit werk was onder meer de reeds genoemde Storia d’Italia dal 1789 al 1814 (1824) voorafgegaan. 
127 ‘Solo il Guicciardini stette loro avverso: superbo, severo ed ambizioso odiava ogni reggimento popolano’, in: 
Botta, Storia dei popoli italiani dall’anno 300 dell’Era Volgare sino all’anno 1789, (Livorno, Vignozzi, 1826) vol. III, 
585; het volgende citaat komt van p. 591. 
128 De opmerking komt uit een brief van Botta aan C.T. Littardi, die hem aanspoorde tot het schrijven van zijn 
vervolg, en is samen met de (eerste) prospectus van het werk (d.d. 17 januari 1826) gepubliceerd als ‘Lettera del 
sig. Carlo Botta al C.T. Littardi’ in: Antologia 21 (1826) b, 144-148. 
129 ‘Prefazione premessa da Carlo Botta all’edizione del Guicciardini da lui pubblicata in Parigi’, opgenomen als 
voorwoord bij Istoria d’Italia di messer Francesco Guicciardini edizione eseguita su quella ridotta a miglior lezione dal 
professor Giovanni Rosini (Livorno, Masi, 1832), XIII. 
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Alessandro nietig verklaard en in 1537 had híj zich sterk gemaakt voor de kroning van 
Cosimo tot nieuwe hertog. In de achttiende eeuw leidden deze feiten voor een commentator 
als Domenico Maria Manni nog tot geen enkele verontwaardiging.130 In de negentiende eeuw 
herkenden Sismondi en Italiaanse patriotten als Cesare Balbo, Paolo Emiliani-Giudici, 
Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Mazzini of Giambattista Niccolini zich echter 
zonder aarzelen in het gitzwarte portret van Guicciardini dat de popolano Jacopo Pitti had 
geschetst. Dat beeld werd door Filippo-Luigi Polidori, de bezorger van Pitti’s Istorie, als volgt 
samengevat: Guicciardini was ‘un detrattore della sua patria; calunniatore dei buoni; nemico 
del popolo e della libertà; apologista e lodatore de' tristi, dei traditori; millantatore delle 
proprie azioni; clementino e fazioso’.131 Dit beeld bleef tot diep in de negentiende eeuw in 
stand en zou door het gezaghebbende oordeel van Francesco De Sanctis worden bestendigd: 
het pessimistische, immorele mensbeeld dat uit het werk van de historicus oprijst, kortom 
l’Uomo del Guicciardini, werd bevestigd door het denken en leven van de uomo Guicciardini, 
‘precursore di una generazione più fiacca e più corrotta’.132 
 Zoals de vele edities van de Istoria de monumentale status van Guicciardini als historicus 
hadden bestendigd, zo lijken enkele auteurs van romans, toneelstukken en libretti zijn funeste 
reputatie als mens voor het nageslacht te hebben willen bewaren.133 Zijn geschiedenis van 
Italië had eigenlijk al lang voor 1800 een plaats in de canon van de nationale cultuur, maar 
voor de mens Guicciardini was in de pantheons van illustere vaderlanders (of dat nu Toscanen 
of Italianen waren) geen plaats. Zijn graf in de Santa Felicità in Florence bleef sinds 1540 
onaangeroerd en groeide niet uit tot bedevaartplaats. Het enige monument dat in het 
negentiende-eeuwse Florence voor hem werd opgericht oogt welbeschouwd eerder als een 
monument voor zijn geschiedenis: het beeld dat in juni 1847 in de Loggiato degli Uffizi werd 
onthuld (afb. 5) toont hem met een strenge, bijna boosaardige gezichtsuitdrukking, met als 
enige attribuut zijn Storia d’Italia. Dat er aan deze figuur weinig eer te behalen viel, blijkt wel 
uit de afwijzende reactie van de beeldhouwer Temistocle Guerrazzi, die met ‘non poco 
rincrescimento’ op de uitnodiging reageerde, omdat hem geen slechter onderwerp kon 
worden voorgesteld dan Guicciardini, ‘uomo di novo ingegno’ die echter ‘ebbe pessimo 
cuore’.134 

 
130 Vgl. ‘Vita di Francesco Guicciardini scritta da Domenico Maria Manni fiorentino’ in: F. Guicciardini, Istoria 
d’Italia di Francesco Guicciardini, gentiluomo fiorentino (Florence, Celli e Ronchi, Gaspare Ricci 1830). 
131 F.-L. Polidori, ‘Prefazione’ bij Jacopo Pitti, ‘Istorie fiorentine’, Archivio Storico Italiano I (1842), XVII-LIII, 
aldaar XXVII. Zie voor een – wat selectieve - behandeling van deze negentiende-eeuwse repercussies van 
Guicciardini in Italië: Luciani, Francesco Guicciardini and his European reputation, vooral 69-78. 
132 De Sanctis’ essay ‘L’uomo del Guicciardini’ verscheen in de Nuova Antologia XII (okt. 1869), 227-235, daarna 
o.a. in: F. De Sanctis, Saggi critici (Bari, Laterza, 1952) L. Russo (red.), vol. III, 1-23. Het citaat komt uit F. De 
Sanctis, Storia della letteratura italiana (Florence, Sansoni, 1965), G. Luti en G. Innamorati (red.), 492. Vgl. ook: 
R. Fubini, ‘L’uomo del Guicciardini tra De Sanctis e Burckhardt’, hoofdstuk IX van: Idem, L’umanesimo italiano 
e i suoi storici. Origini rinascimentali – critica moderna (Milaan, Franco Angeli, 2001), 230-238. 
133 De belangrijkste zijn G. Rosini’s roman Luisa Strozzi. Storia del secolo XVI (Pisa, Capurro, 1833), het drama 
Lorenzino de’ Medici (Milaan, Guglielmini e Redaelli, 1839) van G. Revere en G.B. Niccolini’s Filippo Strozzi. 
Tragedia corredata della vita di Filippo, e di documenti inediti (Florence, Le Monnier, 1847). Deze werken vonden op 
hun beurt navolging in schilderkunst en muziek, bijv. in libretti, zie Romanticismo storico, 287-289.  
134 Geciteerd uit een brief van 30 mei 1837 van T. Guerrazzi aan V. Batelli, initiefnemer van de beeldengalerij in 
de Uffizi, aangehaald in: M. Scudieri (red.), Gli uomini illustri del loggiato degli Uffizi. Storia e restauro (Florence, 
Edifir, 2001), 121-122. Temistocle Guerrazzi was de broer van de eerder genoemde romancier F.D. Guerrazzi. 
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Machiavelli 
 
Van alle Florentijnse historici genoot Machiavelli in de geschiedcultuur van de negentiende 
eeuw ongetwijfeld de grootste faam, niet alleen in Florence of Toscane maar in heel Italië en 
ver daarbuiten. Enkel gelet op zijn kwaliteiten als geschiedschrijver had hij die reputatie 
misschien aan Guicciardini moeten laten, die ook in de voorgaande eeuwen steeds als Italië’s 
grootste historicus had gegolden.135 Maar het beeld van Machiavelli als historicus was 
complexer en volgde niet alleen uit het oordeel over zijn Istorie fiorentine (1526). Het hing 
nauw samen met de receptie van zijn overige werk en bovenal met de interpretatie van Il 
Principe, dat als vermeend handboek van de tirannie en van perverse politieke zeden 
eeuwenlang een raadselachtige smet op zijn blazoen had geworpen. Toen in de achttiende 
eeuw vooral buiten Italië pogingen werden ondernomen om de breuk te duiden die dit 
traktaat in Machiavelli’s oeuvre leek te vormen (vooral tegenover de Discorsi), ontstond ook 
een nieuwe belangstelling voor zijn leven. Bij het oordeel over zijn geschriften voegde zich 
de beeldvorming over de mens Machiavelli, en van zowel werk als persoon werden in 
toenemende mate de morele kwaliteiten onderzocht. Bij het groeiende verlangen naar een 
historische verklaring van het raadsel Machiavelli waardoor dit onderzoek gemotiveerd werd, 
voegde zich in Italië rond 1800 een ander motief: de noodzaak om dankzij een juist begrip 
van Machiavelli’s werk ook met het door hem beleefde en beschreven scharnierpunt in de 
Italiaanse geschiedenis in het reine te komen. Want het besef groeide dat geen andere auteur 
als Machiavelli de tegenstrijdigheden van het even glorieuze als funeste tijdperk van de 
renaissance belichaamde, met zowel zijn leven als zijn werk.136 
 De slechte naam van ‘ce Monstre’137 Machiavelli, spreekwoordelijk geworden voor 
een gewetenloze opvatting van politiek, had in de loop van de achttiende eeuw geleidelijk 
plaatsgemaakt voor eerherstel en bewondering voor de Florentijnse secretaris vanwege zijn 
‘spirito di verace e libero repubblicano’.138 Die ontwikkeling was veeleer een Europese dan 
een exclusief Florentijnse aangelegenheid geweest en had in onder meer Rousseau en Gibbon 

 

De beeldhouwer vond uiteindelijk zijn subject in Giovanni dalle Bande Nere; het beeld van Guicciardini werd 
vervaardigd door Luigi Cartei en in juni 1847 onthuld. 
135 Vgl. bijv. nog altijd de opmerking van de editeurs van de Istoria d’Italia di M. Francesco Guicciardini gentiluomo 
fiorentino (Milaan, Classici Italiani, 1803) V: ‘Guicciardini, Storico ad ogni altro Sovrano’. 
136 De literatuur over de receptiegeschiedenis van Machiavelli is omvangrijk. Voor een bibliografisch overzicht 
van de moderne Machiavelli-receptie, zie: S. Ruffo Fiore, Niccolò Machiavelli: an annotated bibliography of modern 
criticism and scholarship (Santa Barbara, Greenwood Publishing Group, 1990) en ook S. Bertelli en P. Innocenti 
(red.), Bibliografia machiavelliana (Verona, Edizioni Valdonega, 1979), met name ‘II. La fortuna’, XII-LXXXVI. 
Zie verder nog altijd J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment. Florentine political thought and the Atlantic republican 
tradition (Princeton UP, 1975) en met meer aandacht voor Italië: C. Dionisotti, Machiavellerie: storia e fortuna di 
Machiavelli (Torino, Einaudi,1980); G. Procacci, Studi sulla fortuna di Machiavelli (Rome, Istituto Storico Italiano 
per l'età moderna e contemporanea, 1965), later herzien als: Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna 
(Rome/Bari, Laterza,1995); J.V. Femia, The Machiavellian legacy: essays in Italian political thought (Basingstoke, 
Macmillan, 1998). Zie nu ook het online project: Hypermachiavellism - Machiavellismo e Machiavellismi nella 
tradizione politica occidentale (secoli XVI-XX) van de Università degli studi di Torino, op: 
www.hypermachiavellism.net. 
137 Aldus de anonieme auteur [Frederik de Grote] van de Anti-Machiavel, ou Essai de critique sur le Prince de 
Machiavel (Amsterdam, Jacques La Caze, 1741), ingeleid door Voltaire, aldaar X-XI. 
138 M. Rosa, Dispotismo e libertà nel Settecento: interpretazioni di Machiavelli [1964] (Pisa, Edizioni della Normale, 
2005), 35-36. 
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haar meest vermaarde pleitbezorgers gevonden. Deze interpretatie kwam tot uitdrukking in 
nieuwe edities van Machiavelli’s ‘volledige’ werken in Parijs, Londen en Venetië (1768-1772) 
en werd ten slotte bekroond met een eerste uitgave van zijn opera omnia in Florence (1782), 
completer dan alle voorgaande dankzij nieuw speurwerk in de Florentijnse archieven. Het 
beeld van Machiavelli dat eruit oprees was dat van een republikein die met Il Principe had 
beoogd op verhulde wijze te ‘rappresentare la tirannide svelandone tutta la diformità’139 of 
zelfs de Medici ten val te brengen door ze overmoedig te maken. Het initiatief voor de 
uitgave was genomen door de Pistoiese bisschop Scipione de’ Ricci, een trotse afstammeling 
van Machiavelli, en werd mede ondersteund door de filosofo sovrano groothertog Pietro 
Leopoldo. De editie, bezorgd door de jansenistische abten Reginaldo Tanzini en Bartolomeo 
Follini (een van de leden van de latere Società di Storia Patria), was te beschouwen als een 
monument waarmee Florence een van zijn grootste en meest miskende zonen in ere 
herstelde.140 Indirect uitvloeisel ervan was vijftien jaar later (1787) het grafmonument in de 
Santa Croce (afb. 6), bekostigd na een inzameling onder Florentijnse notabelen, dat weldra 
door Alfieri en Foscolo zou worden bezongen.141 In 1794 sprak Giovanni Maria Baldelli aan 
de Accademia della Crusca een openlijk Rousseauiaanse en jakobijnse lofrede uit op 
Machiavelli en onder het triennio (1796-99) verschenen in Toscane opnieuw twee edities van 
zijn werken die dezelfde geest ademden.142 
 Naast de interpretatie van Il Principe als satire op de tirannie ontstond onder de 
Napoleontische heerschappij een ander, overtuigender denkbeeld. Opvallend genoeg kwam 
ook dat uit het buitenland: het waren de Fransman Giraudet en de Duitsers Hegel en Fichte 
die Machiavelli als eerste beschouwden als voorvechter van de Italiaanse eenheidsstaat.143 Dat 
ideaal zou zijn geboren uit politiek realisme, uit het inzicht dat de Italiaanse onafhankelijkheid 
aan het begin van de zestiende eeuw alleen kon worden gered door met drastische middelen 
een monarchie te vestigen naar het voorbeeld van de Franse en Spaanse nationale staten. 
Enerzijds steunde deze redenering op een romantisch beeld van Machiavelli als Italiaans 
patriot en anderzijds op de noodzaak hem in de context van zijn eigen tijd te bezien en 
daardoor een bevredigende samenhang tussen ál zijn werken te ontdekken. Deze 
gedachtegang werd gedurende de volgende decennia gevolgd en filologisch onderbouwd, 
gevoed door zowel de toenemende behoefte aan historische onderbouwing als door de noden 
van het (Italiaans) nationalisme.  

 
139 Opere di Niccolò Machiavelli (Florence, Cambiagi, 1782-1783) vol. I, XXXVI. Dit was kort gezegd ook de 
zienswijze van Rousseau geweest. 
140 Vgl. Procacci, Studi sulla fortuna di Machiavelli (1965), 372 en 375. 
141 Het initiatief voor zowel de editie bij Cambiagi in 1782-83 als het monument in de Santa Croce ging 
opvallend genoeg uit van de puissant rijke Britse filo-Florentijn George Nassau Clavering, derde Earl Cowper. 
Zie voor Foscolo en Alfieri het onderstaande. 
142 Opere di Niccolò Machiavelli, cittadino e segretario fiorentino (Filadelfia [maar: Livorno], 1796-1797), 6 vol., die 
openden met een herdruk van het voornoemde Elogio van Baldelli; Opere di Niccolò Machiavelli, cittadino e 
segretario fiorentino (z.p. [maar: Florence], 1796) 8 vol.; G. M. Baldelli, Elogio di Niccolò Machiavelli (Londen 1794), 
voorgedragen op 7 augustus 1794. Een antwoord erop kwam van de jezuïet A. Eximeno, Lo spirito del Machiavelli 
ossia riflessioni dell’abate Antonio Eximeno sopra l’elogio di Niccolò Machiavelli detto nell’Accademia Fiorentina dal sig. 
Gio. Battista Baldelli (Cesena, eredi Biasini all'Insegna di Pallade, 1795). 
143 Procacci, Studi sulla fortuna di Machiavelli, 393-394. 
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De receptiegeschiedenis van Machiavelli’s geschriften tijdens de eerste helft van de 
negentiende eeuw laat echter zien dat die twee doeleinden moeilijk te verenigen waren. Dat 
blijkt wel uit het ontbreken van consensus over de juiste interpretatie van de geschriften van 
de secretaris, net zo min onder zijn buitenlandse exegeten als onder zijn Italiaanse. In 
navolging van Hegel en Fichte zouden bijvoorbeeld de jurist Angelo Ridolfi, Vincenzo 
Cuoco en Leopold von Ranke betogen dat Machiavelli’s keuze om zijn republikeinse 
overtuiging op te offeren enkel kon worden verklaard vanuit de specifieke historische noden 
die Italië op dat moment had, en dat Il Principe dus geen universeel politiek traktaat was.144 
Ook volgens Gino Capponi moest Machiavelli’s boek strikt als het product van die specifieke 
historische context worden beschouwd, net als de latere oordelen over dat boek op hun beurt 
konden ‘servire alla Storia morale, e politica dei tempi’.145 Het denkbeeld dat Capponi later in 
Storia delle repubblica di Firenze (1875) zou uitwerken van Machiavelli als personificatie van de 
complexe en tegenstrijdige Italiaanse realiteit van rond 1500, werd al eerder voorgesteld door 
de Britse historicus Thomas Babington Macaulay.146 Hij zag Machiavelli als de 
renaissancemens bij uitstek, het typisch Italiaanse product van een overhaast opgebloeide en 
even snel weer in verval geraakte cultuur, die een hoogst verfijnd esthetisch gevoel 
combineerde met een politieke en militaire decadentie. Tegen dit idee van Machiavelli als 
belichaming van het einde van een tijdperk kwam vervolgens de historicus Andrea Zambelli 
uit Pavia in het geweer.147 In zijn ogen markeerden Machiavelli’s ideeën eerder het begin van 
de moderne Europese geschiedenis; ze waren niet de uitdrukking van een Italiaanse anomalie 
maar veeleer het antwoord op de crisis van het feodale stelsel, die net als elders in Europa 
moest leiden tot de vorming van een centrale monarchale staat. 
 Naast deze opvattingen, die zich ondanks alle verschillen vanuit historisch perspectief 
verzoenden met Machiavelli’s omarming van het principaat, bleef ook het oude denkbeeld 
voortbestaan dat hij zijn republikeinse idealen trouw gebleven was. In de visie van Foscolo 
bijvoorbeeld waren de Medici voor Machiavelli slechts een tijdelijk instrument om de 
nationale onafhankelijkheid van zijn vaderland veilig te kunnen stellen, ‘creando un 
usurpatore felice e un popolo che sapesse poi rovesciarlo’ – ‘Il libro del Principe fu dunque 
scritto per isvelare la debolezza de’ Principj Italiani’.148 Volgens Lorenzo Pignotti was 

 
144 Angelo Ridolfi was de ontdekker en bezorger van Machiavelli’s beroemde brief van 10 december 1513 aan 
Francesco Vettori die nieuw licht wierp op met name het 26e hoofdstuk van Il Principe: A. Ridolfi, Pensiero 
intorno allo scopo di Nicolò Machiavelli nel libro Il Principe (Milaan, De Stefanis, 1810). Over Cuoco, zie L. Russo, ‘Il 
Cuoco e il Foscolo: interpreti di Machiavelli’ in: Belfagor IV (1949), 505-512. Over Ranke, ook ten aanzien van 
Machiavelli, zie nog altijd F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte [1924] 
(München/Wenen, Oldenbourg, 1976), Walther Hofer (red.), hoofdstuk 15: ‘Ranke’. 
145 G. Capponi, ‘Studio abbozzato intorno a Machiavelli’ [1819-1820] in: G. Capponi, Scritti inediti preceduti da 
una bibliografia ragionata, per cura di G. Macchia (Florence, Le Monnier, 1957) 259-268, aldaar 263. 
146 Het essay verscheen in 1827 als een recensie van de Franse vertaling van Machiavelli’s verzamelde werken 
door J.V. Periès (1825) in de Edinburgh Review. In Italië verscheen een vertaling ervan onder de titel ‘Machiavelli 
e il suo secolo’ in: Indicatore Lombardo II (1830) 5-49. 
147 A. Zambelli, Alcune considerazioni sul libro del Principe di Machiavelli (Milaan, Pirola, 1841), gerecenseerd in: Il 
Politecnico. Repertorio mensile di studi applicati (fasc.) XVII (1840), 431-462 en door G. Pavia in: Rivista europea, vol. 
4, deel 3 (1841), 64-85 en 202-217. 
148 U. Foscolo, ‘Della patria, della vita e degli scritti di Niccolò Machiavelli. Commentarj politico-critici. 
Frammenti inediti’ [1811] in: Opere edite e postume di Ugo Foscolo (Florence, Le Monnier, 1850) vol. 2, 431-475, 
aldaar 433 en 475 (Foscolo’s eindconclusie). 
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Machiavelli het predikaat van Europa’s eerste politieke wetenschapper zo lang onthouden, 
omdat niet was ingezien dat zijn traktaat eigenlijk als een republikeinse satire op de tirannie te 
lezen was. De tiendelige editie van Le storie e l’altre opere (1826-27) opende nog altijd met de 
‘republikeinse’ inleiding van de editie van 1782-83, hetgeen verklaart waarom als plaats van 
uitgave ‘Italia’ (in werkelijkheid Florence) werd opgegeven.149 De romancier Agostino 
Ademollo was ervan overtuigd dat het doel van Il Principe was ‘insegnare ai popoli come 
riconoscere i veri tiranni’, met als doel ‘renderli odiosi all’universale in un tentativo chimerico 
nel quale dovessero rovinare’.150  
 Volgens de Engelse auteur William Roscoe, die zelf als ‘fautore della potenza 
Medicea’151 te boek stond, was dat idee volstrekt absurd. Zijn eigen aanname dat achter Il 
Principe geen verborgen agenda schuilging, leidde echter tot de vaststelling dat Machiavelli 
bepaald geen ‘great man’ was geweest, omdat hij moraal en politiek van elkaar had 
gescheiden.152 Het beeld van de secretaris als ‘perverse realist’, dat eeuwenlang zijn funeste 
reputatie had bepaald, was ook nu nog alles behalve verdwenen en klonk van heel 
verschillende kanten. Terwijl sommigen zich alleen tegen Il Principe keerden en het opnamen 
voor de ‘parte sana’ van Machiavelli’s geschriften, oordeelde de Franse literatuurhistoricus 
Pierre-Louis Ginguené, auteur van een Histoire de la littérature italienne (1811-1819), dat 
Machiavelli weliswaar een groot schrijver was geweest, maar dat al zijn doctrines verdorven 
waren omdat ze de kunst van het politieke bedrog tot wetenschap hadden verheven.153 Even 
hard was het oordeel van een katholiek-liberale historicus als Cesare Balbo. Terwijl 
‘neoghibellijnse’ auteurs als Giambattista Niccolini en Antonio Ranieri zich beriepen op 
Machiavelli’s idee dat de kerk van Rome de Italiaanse eenheid altijd in de weg had gestaan,154 
was in Balbo’s ogen het pausdom het leidende principe in de Italiaanse geschiedenis en de 
enige hoop op onafhankelijkheid. Dat was juist het geval omdat het politiek en moreel gezag 
in zich verenigde, en ook om die reden wees Balbo ‘quell’infamia, quel vituperio eterno’ van 
Il Principe van de hand. Dit handboek voor de tirannie van de Medici getuigde in zijn ogen 
zelfs van niets minder dan ‘arditezza da traditore’.155 
 De hier geschetste, zeer uiteenlopende beeldvorming over Machiavelli is slechts het 
topje van een ijsberg aan binnen- en buitenlandse commentaren uit deze periode op zijn 
leven en werk. Al vanaf de achttiende eeuw ontsteeg het debat over zijn figuur de 
Florentijnse stadsmuren. De elkaar afwisselende opvattingen over Machiavelli’s leven en werk 

 
149 Le storie e l’altre opere di Niccolò Machiavelli (Italia [maar Florence], 1826-1827) volumi 10 in 8°. Een recensie 
van deze editie verscheen in: Antologia 27 (1827), 121-125. 
150A. Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’Assedio (Florence, Stamperia Granducale 1840), 113. 
Zie over deze roman ook hoofdstuk 6. 
151 De kwalificatie komt uit G. B. Niccolini, ‘Notizie di Niccolò Machiavelli’ in: Prose di Gio. Batista Niccolini, 
fiorentino: professore di storia e mitologia e segretario nell'Accademia delle belle arti (Florence, Piatti, 1823), 219-223, later 
gebruikt als inleiding bij de door Niccolini mede bezorgde editie van de Istorie fiorentine (1843), zie onder. 
152 W. Roscoe, The life and pontificate of Leo the Tenth (Philadelphia, E. Bronson, 1806) vol. 4, 233-234. 
153 P.L. Ginguené, Histoire littéraire d’Italie, vol. 8, 71-184, waar de bovengenoemde balans op de laatste twee 
bladzijden wordt opgemaakt. 
154 Vgl. de opmerkingen van Croce, Storia della storiografia italiana del secolo decimonono, dl. 1, 170-171 en 174-175.  
155 Geciteerd uit de zevende [1847] van Balbo’s Lettere di politica e di letteratura (1855), aangehaald door: C. 
Giambelli, Saggio critico e filosofico intorno a Niccolò Machiavelli (Turijn, Paravia, 1867), 8, waar Balbo’s veel 
genuanceerder oordeel over Machiavelli wordt behandeld. 
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schiepen ruimte voor telkens nieuwe edities van zijn werken, die werden voorafgegaan door 
steeds een andere inleiding, nu eens ontleend aan een oudere editie of een modern (al dan 
niet vertaald) essay, dan weer speciaal voor de gelegenheid geschreven. Terwijl, tot frustratie 
van patriotten als Foscolo of Capponi, een krachtig en eenduidig beeld van de ware 
Machiavelli achterwege bleef, raakten zijn werken door de vele edities niettemin 
gecanoniseerd.  
 Een eeuw geleden merkte Julien Luchaire al op dat binnen de opmerkelijke stijging 
aan historische publicaties in de periode 1815-1830 de nieuwe edities van Machiavelli (net als 
die van Guicciardini) een centrale plaats innamen.156 In de twee decennia daarna zouden ze 
die niet meer afstaan. De inventaris van negentiende-eeuwse Italiaanse publicaties C.L.I.O. 
(1991-1997) laat zien dat tussen 1800 en 1850 verspreid over het schiereiland liefst 37 
verschillende uitgaven van Machiavelli’s werken verschenen.157 
In het debat over Machiavelli stond Il Principe centraal. Door de toenemende behoefte het te 
plaatsen binnen de historische context en het geheel van Machiavelli’s oeuvre, werd echter 
ook de Florentijnse geschiedenis in brede zin onder de algemene aandacht gebracht, niet 
alleen de tijd waarin hij zelf geleefd had maar ook de voorafgaande eeuwen die in zijn Istorie 
fiorentine beschreven waren. Die tekst was in verhouding veel onbekender, maar groeide – 
dankzij veertien separate edities en even zoveel uitgaven als onderdeel van het verzameld 
werk158 - in enkele decennia in heel Italië uit tot alomtegenwoordige, belangrijke en 
onomstreden bron over de geschiedenis van de Florentijnse renaissance.159 
 Net als de nieuwe uitgaven van de stadsgeschiedenissen van zijn tijdgenoten niet 
zelden werden verantwoord als illustratie van Machiavelli’s leven en politieke denkbeelden, 
werden ook zijn eigen Istorie fiorentine gepresenteerd als aanvullend bewijs voor nu eens zijn 
onwrikbare republicanisme, dan weer zijn knieval naar het principaat. De populariteit van de 

 
156 J. Luchaire, Essai sur l’évolution intellectuelle de l’Italie de 1815 à 1830 (Parijs, Hachette, 1906), 116 en 133. 
157 C.L.I.O. Catalogo dei libri Italiani dell’Ottocento (1801-1900) (Milaan, Editrice Bibliografica, 1991), in 1997 
uitgebreid met een cd-rom met zoekmachine. In de genoemde aantallen van Machiavelli’s werken zijn Italiaanse 
edities die in het buitenland verschenen (behalve die in het kanton Ticino) niet meegerekend; hetzelfde geldt 
voor de vele teksten van Machiavelli in compendia, bloemlezingen, tijdschriften, schoolboeken. 
158 De separate edities waren: Istorie di Niccolo Machiavelli cittadino e segretario fiorentino (Florence, N. Conti, 1818-
1820) 3 vol.; Storie fiorentine (Milaan, Bettoni, 1823) in de reeks ‘Biblioteca storica di tutte le nazioni’; Bellezze 
delle Istorie fiorentine di Niccolo Machiavelli (Florence, Tip. Bellezze della letteratura italiana, 1826), reeks ‘Bellezze 
della letteratura italiana’ G. B. Niccolini en D. Bertolotti (red.); Delle istorie fiorentine (Milaan, Rusconi, 1829) 2 
vol.; Narrazioni tolte dalle Istorie... da Bartolomeo Gamba (Venetië, Tip. Alvisopoli, 1830); Istorie fiorentine, in één 
band met: Opere storiche di B. Davanzati, A. Mesocchi, F. Capecelatro, Paolo Sarpi (Milaan, Bettoni, 1831); Storie 
fiorentine (Milaan, Bettoni, 1831), 3 vol., in de reeks: ‘Libreria economica’; Delle istorie fiorentine (Padova, Tip. 
della Minerva, 1832) 2 vol., reeks ‘Scelta biblioteca letteraria’; Opere scelte delle Storie fiorentine (Cremona, Tip. 
Bellini, 1835-1836), reeks: Paradisea classica; Storie fiorentine (Milaan, Bettoni, 1837); Le istorie fiorentine 
(Florence, Le Monnier, 1843), met een beknopte biografie door G.B. Niccolini; Le istorie fiorentine di Niccolò 
Machiavelli (Florence, Le Monnier, 1848), met de biografie door Niccolini; Istorie fiorentine (Capolago, Tip. 
Elvetica, 1842), 2 vol. en Le istorie fiorentine di Niccolo Machiavelli (Parijs, Bossange, 1825), 2 vol. 
159 Uitgaand van een gemiddelde oplage van 750 tot 1000 exemplaren, een (voorzichtige) schatting die door 
Marino Berengo is gemaakt voor het tijdvak tot 1840, komt het totale aantal Storie fiorentine van Machiavelli op 
21.000-28.000, een heel respectabel aantal, afgezet tegen de absolute bestseller van de Italiaanse uitgeverswereld, 
I promessi sposi (ongeveer vier maal zo veel exemplaren), en tegen het geringe alfabetisme. Zie over deze 
aspecten: M.I. Palazzolo, ‘Il romanzo storico: un best-seller di 150 anni fa’ in: Idem, I tre occhi dell’editore. Saggi di 
storia dell’editoria (Rome, Archivio Guido Izzi, 1990), 63; L. Faccini, ‘Immagini statistiche dell’Italia unita. 
Analfabetismo e scolarizzazione’ in: Storia d’Italia 6, Atlante (Turijn, Einaudi, 1973); T. de Mauro, Storia 
linguistica dell’Italia unita (Rome/Bari, Laterza, 1976), 43. 
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Istorie moet echter ook uit andere, meer inherente kwaliteiten ervan worden verklaard. De 
uitgangspunten van de auteur lijken in sommige opzichten haast uit de pen van de 
negentiende-eeuwse historici te zijn gevloeid. Ook voor Machiavelli was de eigen, lokale 
geschiedenis de beste leerschool: ‘se ogni esemplo di repubblica muove, quelli che si leggono 
della propria, muovono molto più, e molto più sono utili’.160 Net als Verri beperkte 
Machiavelli zich expliciet tot ‘solo le cose seguite dentro alla città’, totdat in een voor hem 
eigentijds kader de stedelijke geschiedenis onvermijdelijk onderdeel werd van een groter 
geheel – ongeveer zoals de continuatori van Verri hadden gedaan. Vanaf 1434 (de triomfale 
terugkeer van Cosimo de’ Medici uit ballingschap) werd de Florentijnse historie in een 
nationaal panorama ingebed en na 1478 (de Pazzi-samenzwering) maakte de stadsgeschiedenis 
zelfs geheel plaats voor de ‘Italiaanse geschiedenis’ van het politieke krachtenspel op het 
schiereiland.161 Dit nationale perspectief bevestigde de reputatie van hoeder van het Italiaanse 
belang die Machiavelli ondanks alle verschillen van opvatting in brede kring genoot sinds de 
achttiende-eeuwse herwaardering van Il Principe. De Istorie legden het verband tussen het 
kleine en het grote vaderland, ze bewezen dat Machiavelli – zoals Gino Capponi schreef – 
‘tutto fiorentino d’indole’ was, ‘ma tutto italiano nel vasto pensiero’.162  
 Vergeleken met het kille politiek realisme van Il Principe leken de Istorie geen 
aanleiding tot verontrusting of voorzichtigheid te geven. Het centrale thema van de discordie – 
de sociale en politieke twisten die als een rode draad door de Florentijnse geschiedenis liepen 
– werd er ogenschijnlijk negatief geduid en geplaatst tegenover verzoenende idealen als unione 
en amore della patria, die de patriotten van de negentiende eeuw als muziek in de oren moeten 
hebben geklonken.163 Hoewel Machiavelli zelf niet boven de factiestrijd had gestaan, achtte 
bijvoorbeeld de jurist en moraalfilosoof Giandomenico Romagnosi zijn ‘storia delle ambizioni 
fiorentine’ daarom ‘infinitamente istruttiva’ omdat ze ‘ci dimostra quale sia il perpetuo, 
l’implacabile e il più indiscreto nemico del buon vivere civile’.164  
 Vrijwel unaniem werden de Istorie geprezen om de zuiverheid van de taal en stijl. Het 
onvermijdelijke referentiepunt in dit opzicht was echter al vóór de negentiende eeuw Dante, 
wiens werk en persoon over het hele schiereiland een onaantastbare status genoten.165 Omdat 
in Machiavelli’s Dialogo circa la lingua fiorentina – voor het eerst gepubliceerd in 1730 – stevige 
kritiek werd geuit op Dante, die de taal van zijn geboorteland belachelijk zou hebben 
gemaakt, werd het tot na de Italiaanse eenwording goeddeels genegeerd of werd het 

 
160 ‘Proemio dell’autore’ in: Le istorie Fiorentine di Niccolò Machiavelli, diligentemente riscontrate sulle migliori edizioni 
con alcuni cenni introno alla vita dell’autore da G.B. Niccolini (Florence, Le Monnier, 18482), 15-18, aldaar 16. 
161 Over de betekenis van 1434 als scheidslijn in de Istorie fiorentine, zie H. C. Mansfield, Jr., Machiavelli’s Virtue 
(University of Chivago Press, 1996), 138-143; over de betekenis van 1478: Dionisotti, Machiavellerie, 401-403. 
162 G. Capponi, ‘La democrazia fiorentina’ in: Le più belle pagine di Gino Capponi scelte da Giovanni Gentile 
(Milaan, Garzanti, 1940), 69-79, aldaar 79, oorspronkelijk in: Archivio storico italiano I (1842), 349-359. 
163 Vgl. de opm. van G. Bock, ‘Civil discord in Machiavelli’s Istorie fiorentine’ in: G. Bock, Q. Skinner en M. 
Viroli, (red.), Machiavelli and republicanism (Cambridge UP, 1990), 181-202, aldaar 182-184. Zie over dit thema, 
een constante in de Florentijnse historiografie van de vijftiende en zestiende eeuw, ook: Mansfield, ‘Party and 
Sect in Machiavelli’s Florentine histories’ in: Idem, Machiavelli’s virtue, 137-175. 
164 G. Romagnosi, Dell’indole e dei fattori dell’incivilmente con esempio del suo Risorgimento in Italia, in: Opere di 
Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari, (Milaan/Napels, Ricciardi, 1957), E. Sestan (red.), 
235. 
165 Zie hierover E. Irace, Itale glorie (Bologna, Il Mulino, 2003), passim en m.n. 127-128. 
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auteurschap ervan betwist.166 Minder omstreden dan zijn zuiver politieke traktaten, waren de 
Istorie fiorentine bij uitstek geschikt als monument van een zuivere Florentijnse stijl en idioom 
om Machiavelli een plaats naast Dante te geven. De waardering voor dit aspect van de tekst 
vinden we bij nagenoeg alle Italiaanse en buitenlandse commentatoren. 
 Met Machiavelli’s onberispelijke stijl hingen ook zijn kwaliteiten als historicus samen. 
De Engelsman Macaulay had hier als eerste een punt van gemaakt en in een ook in Italië 
verspreid essay gewezen op het uitzonderlijk ‘pittoreske’ karakter van de Istorie.167 Anderen 
benadrukten de manier waarop Machiavelli’s voorbeeldig taalgebruik zijn historische analyse 
versterkte. Voor Lorenzo Pignotti was het model van de Istorie fiorentine zowel wat de ‘forza 
dello stile’ als de ‘saviezza delle riflessioni’ betrof, ongeëvenaard. En ook in de ogen van een 
veel moderner historicus als Andrea Zambelli was de Florentijnse secretaris ‘il primo storico e 
il primo prosatore italiano’.168   
 De waardering van de historicus Machiavelli kwam in veel gevallen, ook bij Pignotti, 
Zambelli of Capponi, neer op bewondering voor de scherpe politieke analyses van de Istorie 
fiorentine.169 Volgens Alfred von Reumont bijvoorbeeld, die de Istorie in 1846 naar het Duits 
vertaalde, was het boek het grootste meesterwerk van de Italiaanse historiografie vanwege de 
vorm en de diepe politieke wijsheid van de auteur, de ‘hellsehendsten und in grossen 
Geschäften geübtesten Staatsmann Italiens’.170 Die wijsheid school niet in Machiavelli’s oordeel 
dat door de moderne auteurs al dan niet onderschreven werd, maar juist in zijn vermogen tot 
het geven van een onpartijdige analyse, in zijn imparzialità.  
 Voor de jansenist Giovanni Baldelli, die in 1806 als een pentito zijn eigen eerdere 
republikeinse Elogio (1794) van Machiavelli herriep, bleven de Istorie dankzij de waarachtige 
schildering van de Florentijnse volksaard ook zonder Il Principe en de Discorsi overeind als 
‘modello egregio del modo di scrivere i fatti d’un piccolo popolo’. In zijn hiërarchie van 
Italiaanse historici kende hij de Florentijnse secretaris dan ook de eerste plaats toe.171 In de 
meer gedegen uiteenzetting van enkele latere auteurs bood Machiavelli’s ‘onpartijdigheid’ als 
geschiedschrijver echter meer dan een persoonlijke uitvlucht; zij zagen er niets minder in dan 
het begin van de moderne geschiedschrijving.  
 In het opstel ‘Del carattere degli storici italiani’ van Carlo Botta mocht Machiavelli 
deze eer delen met Varchi en Guicciardini. Voor Botta was het opstaan van ‘ware 
geschiedschrijvers’ het gevolg geweest van de volwassenwording van de Italiaanse taal en de 
verbreiding van de ‘kunst van het schrijven’. Vóór Machiavelli bestonden slechts 

 
166 Vgl. Dionisotti, ‘Machiavelli e la lingua fiorentina’ in: Idem, Machiavellerie, 267-363, aldaar 277 e.v. In de 
Dialogo wijst Machiavelli Dante’s opvattingen uit De vulgari eloquentia van de hand.  
167 Macaulay, ‘Machiavelli e il suo secolo’, 48-49. 
168 Pignotti, Storia della Toscana, vol. 5, deel 3, 174; Zambelli, Alcune considerazioni sul libro del Principe, 58. 
169 Vgl. de opm. van Capponi, die Machiavelli prees als ‘il maestro della politica non come la intendevano i 
Greci che le dettero il nome, ma come s’intende generalmente anche adesso nel suo più ristretto significato cioè 
come scienza di quelli che considerano le cose e gli uomini solamente per vie di fatto’, ‘Studio abbozzato 
intorno a Machiavelli’, 266. Pignotti, Storia della Toscana, vol. 5, deel 3, 169, sprak eveneens over Machiavelli als 
‘maestro della politica’ en grondlegger van de ‘scienza sperimentale’ van de politiek. 
170 ‘Vorwort’ bij: Niccolò Machiavelli’s Florentinische Geschichten, uebersetzt von Alfred Reumont (Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1846) vii-xxxii, aldaar xxx-xxxi. 
171 ‘Prefazione’ bij: G. B. Baldelli Boni, Vita di Giovanni Boccaccio (Florence, Carlo Ciardetti e Comp., 1806), vii-
xl, aldaar xxv-xxvi. 
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kroniekschrijvers, pas met de ‘eeuw van Leo X’ ving de moderne historiografie aan.172 
Dezelfde redenering was onderdeel van de inleiding bij de Opere complete in de Florentijnse 
edities van 1813, 1826 en 1831, die alle voortborduurden op de uitgave van 1782. Hier werd 
Machiavelli vergeleken met de grondlegger van de geschiedschrijving Thucydides, juist 
omdat hij zich niet tot de feiten en de chronologie had beperkt maar in het ogenschijnlijk 
onafzienbare kader van de geschiedenis orde en richting had aangebracht. Het opleggen van 
een ‘ordine prepostero’ aan het verleden leidde niet tot anachronismen – zoals boze tongen 
hadden beweerd – maar maakte zijn vertoog ‘più eguale, più continuata, e più interessante’ 
dan het werk van annalenschrijvers, en tot geschiedschrijving in de ware zin des woords.173 
 Vanuit deze optiek verbaast het niet dat de historicus Machiavelli kon rekenen op de 
belangstelling van de jonge Duitse liberaal Gervinus. Anders dan Ranke zag Gervinus geen 
tegenspraak in de idealen van onpartijdigheid enerzijds en een finalistisch geschiedperspectief 
anderzijds. In zijn lange opstel over de geschiedenis van de Florentijnse historiografie 
analyseerde hij als eerste uitvoerig de Istorie fiorentine en kwam tot de conclusie dat 
Machiavelli moest worden beschouwd als ‘Vater der neueren wissenschaftlichen 
Behandlungsart der Geschichte’. Hij had niet alleen de methoden van de kroniekschrijvers 
achter zich gelaten, maar ook de retorische en literaire vormen van de humanisten en het 
zakelijke en diplomatieke perspectief van de memorialisti. Met zijn nieuwe ‘wetenschappelijk-
filosofische geschiedschrijving’ had hij school gemaakt, zoals het latere werk van historici als 
Nardi, Segni en Nerli bewees. In zijn vermogen het verleden ‘planmatig’ te ontleden en in de 
duiding van de historische ontwikkeling hoofd- van bijzaken te onderscheiden, overtrof hij 
zelfs Guicciardini.174  
 Binnen de Italiaanse historiografie en filologie zag men, net als de ‘Aussenseiter des 
Historismus’175 Gervinus, geen tegenspraak tussen enerzijds de veronderstelde imparzialità van 
de geschiedschrijver Machiavelli, en anderzijds zijn planmatige geschiedperspectief. Sterker 
nog, men zag er geen fundamenteel verschil in ten opzichte van de verlangens die de 
eigentijdse geschiedvisie steeds sterker gingen domineren. Daardoor kon vooralsnog in de 
geschriften over de Florentijnse secretaris de ‘romantische’ Machiavelli naast de ‘historische’ 
blijven bestaan, totdat de twee pas in de tweede helft van de negentiende eeuw – toen de 
wetenschappelijke geschiedschrijving en filologie vaster voet aan de grond kregen – van 
elkaar werden losgemaakt.176 Dit verklaart waarom er geen noemenswaardige eigentijdse 
alternatieven werden opgeworpen voor Machiavelli’s Istorie fiorentine tot Gino Capponi zijn 
Storia della Repubblica di Firenze (1875) publiceerde. Hoe hoger de ster van Machiavelli rees, 
hoe onaantastbaarder de positie van de Istorie lijkt te zijn geweest. Het verwierf de status van 
een ongeëvenaard standaardwerk over de Florentijnse geschiedenis en werd een model voor 

 
172 Botta, ‘Del carattere degli storici italiani’, 172. 
173 ‘Prefazione premessa all’edizione Italia - 1828’, in: Opere complete di Niccolò Machiavelli (Florence, Parenti, 
1843), v-xxviii, aldaar pf. VIII, xviii. 
174 Gervinus, ‘Geschichte der florentinischen Historiographie’.  
175 F. Jaeger en J. Rüsen, Geschichte des Historismus: eine Einführung (München, C.H. Beck Verlag, 1992), 122 en 
207. 
176 Die ontwikkeling begon met auteurs als Francesco De Sanctis, Pasquale Villari, Ugo Angelo Canello, 
Francesco Nitti en Oreste Tommasini e.a. Zie m.n. Dionisotti, Machiavellerie, 285.e.v. en Procacci, 442 e.v. 
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de stadsgeschiedschrijving in het algemeen, niet in de laatste plaats omdat het erin was 
geslaagd een lokale blik op het verleden te verbreden tot een nationaal historisch perspectief. 
De waardering voor Machiavelli’s werk blijkt uit de prominente plaats die zijn Istorie werd 
toebedeeld in talloze bloemlezingen van historische teksten en kronieken, of in verschillende 
reeksen met oudere en moderne Italiaanse geschiedwerken. De ‘Collezione di storici italiani 
antichi e moderni’ (1829-1830) van uitgever Felice Rusconi en de bloemlezing met een 
‘Raccolta di storici italiani’ uit de Biblioteca Encyclopedia Italiana van Niccolò Bettoni uit 
Milaan openden bijvoorbeeld beide met de Istorie fiorentine van Machiavelli.177 
 Zoals gezegd bestonden in de beeldvorming vooralsnog een romantische en een 
historische Machiavelli naast elkaar. Die beide voorstellingen hadden echter voor een breed 
publiek bepaald niet dezelfde overtuigingskracht: zo onduidelijk, tegenstrijdig en complex als 
de historische interpretatie van Machiavelli was, zo krachtig en eenduidig was de ideële rol 
die hem vanuit eigentijdse behoeften en verlangens werd toebedacht. Al voordat, in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, kritische historici en filologen de historische 
Machiavelli zouden losmaken uit de omarming met zijn ‘romantische’ tegenhanger, trok in 
de algemene culturele beeldvorming deze ‘symbolische’ Machiavelli dan ook aan het langste 
eind.178 Zoveel blijkt uit de steeds frequentere iconische voorstelling van de Florentijnse 
secretaris – als grondlegger van de eenheidsgedachte, personificatie van de renaissance, 
geestelijk vader van de politieke wetenschap, modelburger en ten slotte als grootste Italiaanse 
historicus. Deze voorstelling werd gevoed door een groeiende behoefte aan uomini illustri, 
waarvan de symbolische waarde vrijwel altijd veel groter was dan de feitelijk historische.  
 Behalve door de verspreiding van zijn werken werd de monumentale status van 
Machiavelli ook bevorderd met op zichzelf staande historische representaties van zijn persoon. 

 
177 N. Machiavelli, Delle istorie fiorentine (Milaan, Rusconi, 1829) 2 dln., vol. 1 van de eerste reeks van 25 
voorgenomen delen in de ‘Collezione di storici italiani antichi e moderni’, met verder auteurs als Bentivoglio, 
Dino Compagni, Carlo Denina, Francesco Guicciardini, Camillo Porzio e.v.a. Zie voor een signalement van de 
reeks: ‘Opere recentemente pubblicate in Italia’ in: Biblioteca Italiana 55 (1829), 412; Raccolta di storici italiani 
(Milaan, Niccolò Bettoni e Comp., 1831) met een inleiding door A. Mauri en verder o.a. Guicciardini, Villani, 
Bernardo Davanzati, Paolo Sarpi, Iacopo Nardi, Camillo Porzio en Francesco Capecelatro, vol. XV van de 
Biblioteca Encyclopedia Italiana, gerecenseerd door Giuseppe Sacchi in: Annali universali di statistica, economia 
pubblica, storia, viaggi e commercio 32 (1832), 10-16. Voorbeelden van andere van dergelijke reeksen, waarin 
Machiavelli eveneens een vooraanstaande plaats kreeg, zijn de ‘Biblioteca storica di tutte le nazioni’ bij Bettoni 
in Milaan (1819-) en later voortgezet door de Tipografie Elvetica in Capolago (zie onder); zie over deze reeks 
Berengo, Intellettuali e librai, 164-166; verder de ‘Collana degli illustri storici italiani dal secolo XIII al secolo 
XIX’ bij Lampato in Venetië (1833-), de ‘Collezione di storici e cronisti italiani editi ed inediti’ bij Coen te 
Florence (1844-), de ‘Biblioteca storica di tutti i tempi e tutte le nazioni’ (voortzetting van de eerdergenoemde 
reeks van Bettoni), de ‘Collana storica delle cose d’Italia’ – bestaande uit de drie reeksen ‘Storia generale’, ‘Storia 
dei singoli Stati’ en ‘Monografie’ - de ‘Piccola biblioteca storica’ van de Tip. Elvetica in Capolago (Ticino). Zie 
over de laatste uitgeverij: C. Caldelari (red.), Bibliografia ticinese dell’Ottocento (Bellinzona, Casagrande, 1995) 2 
vol., aldaar vol. 2, 790-793 en de opm. over de historische reeksen door M.I. Palazzolo, ‘Le case editrici luganesi 
e la formazione della cultura nazionale’ in: A. M. Banti en R. Bizzocchi (red.), Immagini delle nazione nell’Italia 
dell’Ottocento (Rome, Carrocci, 2002), 201-219, aldaar 213. Andere voorbeelden van bloemlezingen: Prose scelte 
da’ più illustri distinti storici italiani (Milaan, Tip. Fusi e C., 1827); Scelte orazioni tratte dai migliori storici italiani 
(Milaan, A. Fontana, 1830); Scelta di orazioni estratte dagli storici italiani (Milaan, Silvestrini, 1843-). 
178 Over de romantische ‘mythe’ van Machiavelli als profeet van de natie of als Italiaanse ‘Luther’ zie vooral C. 
Curcio, Machiavelli nel Risorgimento (Milaan, Giuffrè, 1953), 3-59 en recentelijk X. Tabet, ‘Il mito risorgimentale 
di Machiavelli’ in: P. Carta en X. Tabet (red.), Machiavelli nel XIX e XX secolo - Machiavel aux XIXe et XXe siècles 
(Trento, Cedam, 2007), 67-86, aldaar 69 e.v., waar echter onvoldoende nadruk wordt gelegd op de 
tegenstelling tussen de zeer tegenstrijdige oordelen van historici en filologen en het uniforme beeld van 
Machiavelli in de openbare cultuur. 
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Dat was vooral het geval in Toscane, waar zijn verheffing tot een nationale eregalerij sinds de 
late achttiende eeuw hand in hand was gegaan met zijn toetreding tot een Pantheon van 
illustere Toscanen. In het voorgaande is reeds gewezen op het grafmonument uit 1787 in de 
Santa Croce, waarmee Florence de schande van de ondankbaarheid jegens haar grote zoon 
had uitgewist.179 In die kerk was reeds in 1737 het praalgraf van Galileo Galilei ingericht recht 
tegenover de bestaande tombe van Michelangelo (1570). Nu daar de tombe van Machiavelli 
bijkwam was de Toscaanse triade compleet van de grootste kunstenaar, de grootste 
wetenschapper en de grootste politiek denker. De reputatie van de Santa Croce als semi-
publieke ruimte voor de verering van beroemde mannen was daarmee bestendigd. 
  Rond 1800 was de cultus voor uomini illustri in Italië bepaald geen nieuw verschijnsel. 
Sinds de renaissance was de voorstelling van beroemde mannen in bijvoorbeeld frescocycli of 
beeldengalerijen een beproefd middel in de cultuurpolitiek van stadstaten of 
vorstendommen.180 De gedachte dat de monumenten in de Santa Croce de Italiaanse natie eer 
bewezen, was echter nieuw. Ze ontstond in 1805, toen de gravin van Albany Antonio 
Canova de opdracht gaf voor een grafmonument in de Santa Croce voor haar geliefde, 
Vittorio Alfieri. Canova’s monument (1810) voor een niet-Florentijn toonde een rouwende 
Vrouwe Italia aan de tombe van de grote dichter. Al voor de onthulling bezong Ugo Foscolo 
de Santa Croce in Dei sepolcri (1809) mede hierom als de ‘tempio’ van de ‘italie glorie’. 
Omstreeks dezelfde tijd vatte Canova het plan op om het Pantheon in Rome om te vormen 
van een eregalerij voor grote kunstenaars tot een tempel voor illustere Italianen.  
 Hoewel ze in de Italiaanse tradities een vruchtbare voedingsbodem vonden, sloten de 
ideeën van Foscolo en Canova eerder aan bij een Europese trend die vanaf de late achttiende 
eeuw zichtbaar was geworden, met name in St. Paul’s Cathedral in Londen en in de kerk van 
Sainte Geneviève in Parijs, beide omgedoopt, uitgebreid en heringericht als publieke 
panthons voor grote vaderlanders.181 Dankzij de tombe voor Alfieri en de plannen voor een 
cenotaaf voor Dante, die spoedig daarna ontstonden, zou ook de kerk van Santa Croce 
voortaan worden aangeduid als pantheon, soms met het adjectief ‘toscano’ maar meestal 
‘italiano’.182 
  Naar het voorbeeld van deze openbare heldentempel, die in verschillende vormen in 
de loop van de negentiende eeuw in heel Italië zou worden nagevolgd,183 namen enkele 

 
179 Volgens Baldelli Boni was Florence ‘macchiata dal vizo dell’ingratitudine’, Elogio del Machiavelli, 7. 
180 R. Starn, ‘Reinventing heroes in Renaissance Italy’ in: Journal of interdisciplinary history 17/1 (1986), 67-84. 
181 Zie over deze thematiek: E.G. Bouwers, Public pantheons and exemplary men. A journey in the European 
imagination, c. 1790-1840, proefschrift Department of History and Civilization, European University Institute, 
Florence, 2009. 
182 Het eerste gebruik van de term ‘Panteon toscano’ dateert van 22 augustus 1818, toen in de Gazzetta di 
Firenze een manifest verscheen voor de oprichting van Dante’s cenotaaf, die uiteindelijk op 22 maart 1830 zou 
worden geïnaugureerd. Eén van de ondertekenaars was Gino Capponi. Een bekend pleitbezorger van het beeld 
van de kerk als ‘Panteon Italiano’ was Filippo Moisè, zie met name diens in eigen beheer uitgegeven Santa Croce 
di Firenze. Illustrazione storico-artistica di F. Moise con note e copiosi documenti inediti (Florence, 1845), bijv. 8. Zie 
verder E. Spalletti en C. Sisi (red.), Santa Croce nell’800 (Florence, Alinari, 1986) en Luciano Berti (red.), Il 
Panteon di Santa Croce a Firenze (Giunti, Florence, 1993), met name A. de Koomen, ‘L’età dei Lumi e il sublime. 
I monumenti e Niccolò Machiavelli e a Vittorio Alfieri’, 183-220 en E. Spalletti, ‘Gli esordi del Pantheon 
romantico. Dal monumento a Vittorio Alfieri al cenotafio di Dante’, 221-243. 
183 Fundamenteel onderzoek op dit punt ontbreekt nog altijd. Enkele suggesties in de richting daarvan geeft: 
Irace, Itale glorie, 138-139. 
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Toscaanse particulieren het initiatief om hun eigen privépantheon op te richten. In Florence 
gaf markies Giuseppe Stiozzi Ridolfi in 1813 de architect Luigi Cambray Digny de opdracht 
de vermaarde Orti Oricellari opnieuw in te richten. Er zou onder meer een ‘Pantheon degli 
Accademici Neoplatonici’ worden gebouwd. In het gebouw, dat rond 1825 gereed kwam, 
waren beelden, laagreliëfs en inscripties gewijd ‘alla memoria dei virtuosi e grandi uomini i 
quali [...] vi convenivano un giorno a disputare della Platonica Filosofia’.184 Een van deze 
illustere Florentijnen was Niccolò Machiavelli. Een andere Toscaanse edelman, de jonge graaf 
Niccolò Puccini uit Pistoia, vatte al in 1820 het plan op zijn studeerkamer in het palazzo aan 
de Via del Can Bianco in Pistoia door de schilder Ferdinando Marini te laten verfraaien met 
fresco’s van illustri, waaronder een ‘Machiavelli in atto di scrivere le immortali pagine sulle 
deche di Tito Livio’.185 Ongeveer vijf jaar later liet hij in de romantische tuin in aanleg bij 
zijn Villa di Scornio, even buiten de stad, een heus ‘Pantheon degli uomini illustri’ in 
kleinformaat bouwen (afb. 7 en 8), met veertien bustes en een groot aantal plaquettes, 
waarvan er ook één Machiavelli eerde. In de tuin werd de herinnering aan de secretaris 
bovendien levend gehouden met een monument en met een zuil waarop zijn borstbeeld 
prijkte.186  
 Het monument van 1787 had Machiavelli in ere hersteld uit naam van het Toscaanse 
reformisme, met een duidelijke verwijzing naar het verlichte bestuur van Pietro Leopoldo. 
Door de initiatieven van Stiozzi Ridolfi en Puccini was hij bijgezet in een tempel van 
revolutionaire vrijdenkers die de gevestigde orde hadden uitgedaagd, als voorlopers van de 
geheime genootschappen van de vroege negentiende eeuw.187 In een derde, gematigd liberale 
fase zou Machiavelli worden opgenomen in een nieuwe eregalerij in Florence, waarbij hij 
ditmaal in volle openbaarheid en voor een breed en algemeen publiek op een voetstuk werd 
geheven. Het project dat de Florentijnse tipograaf Vincenzo Batelli in 1835 lanceerde voor 
een ‘portico delle glorie toscane’ van tweeënveertig beelden in de galerij van de Uffizi was 
enerzijds een traditioneel, lokaal initiatief, dat een zestiende-eeuws plan nieuw leven wilde 

 
184 La primavera. Strenna a benefizio degli asili infantili di Firenze per cura di Giuseppe Pagni (Florence, Le Monnier, 
1844), 13. In 1832 was al het album verschenen waarin het romantische programma van de tuin werd 
toegelicht: E. Burci en T. Salucci, Vedute del giardino del marchese Stiozzi Ridolfi già Orti Oricellari (Florence, 
1832). Zie verder L.M. Bartoli en G. Contorni, Gli Orti Oricellari a Firenze: un giardino, una città (Florence, 
Edifir, 1991), 57-73. 
185 Cultura dell'Ottocento a Pistoia. La collezione Puccini (Florence, Centro Di, 1977) catalogus van het Museo 
Civico di Pistoia, F. Gozzi, G. Savino, R. Giusti e.a. (red.), 14 en M.C. Mazzi, ‘Eroi classici, fabbriche 
romantiche e feste popolari nel Giardino Puccini a Pistoia’ in: Ricerche di storia dell’arte 15 (1981), 45-60, aldaar 
45-46. 
186 Monumenti del giardino Puccini (Pistoia, Tipografia Cino, 1845), 35-40. Zie over het pantheon: G. Bonacchi 
Gazzarrini, Il Pantheon nel giardino romantico di Scornio. Storia e restauro (Florence, Polistampa, 1999). Over de 
geschiedenis van de tuin en de monumenten voor Machiavelli, zie: L. Dominici, ‘Il giardino di Scornio a 
Pistoia. Genesi, evoluzione e significati di un’idea romantica’ in: Ricerche storiche XXIV (1994), 625-661 en Idem, 
‘Niccolò Puccini e il suo giardino di Scornio nei documenti Pistoiesi’ in: E. Borretti, C. d’Afflitto en C. Vicoli, 
(red.), Niccolò Puccini. Un intellettuale pistoiese nell’ Europa del primo Ottocento (Florence, Edifir, 2001), handelingen 
van het congres te Pistoia op 3-4 december 1999, aldaar 39-56. Ook in de Villa di Scornio werd in een lunette 
op de begane grond Machiavelli in een fresco geportretteerd, geflankeerd door de andere hoofdrolspelers uit de 
Florentijnse republiek van 1527, zie hierover hoofdstuk 6. 
187 Zie hierover A. Tosi, ‘Gardens and Freemasonry in Tuscany during the First Half of the Nineteenth Century’ 
in: M. Conan (red.), Performance and appropriation: profane rituals in gardens and landscapes (Washington D.C., 
Dumbarton Oaks, 2007), 59-76, waar over de twee genoemde edelmannen respectievelijk 69 en 72-76. Tosi 
wijst op de contacten van de beide heren met de vrijmetselarij en genootschappen als de Carboneria. 
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inblazen. Het verheerlijkte de Toscaanse - vooral Florentijnse - helden van politiek, kunsten 
en wetenschap in het culturele en bestuurlijke hart van de stad en kwam per slot van rekening 
mede door steun van groothertog Leopoldo II tot stand. Maar tegelijkertijd ademde het 
project de nieuwe nationale hang naar een groots verleden en de verering van illustere 
voorvaderen die door Foscolo was ingezet.  
 De patriottische geschiedcultuur transformeerde in deze periode van een radicale 
elitecultuur naar een bredere, burgerlijke cultuur, waarin controverses werden gemeden en 
het verleden in toenemende mate eenduidig werd voorgesteld in termen van symbolen met 
een al dan niet openlijk eigentijdse betekenis. De cultus van de illustri leende zich bijzonder 
goed voor deze iconische benadering, die totaal verschillende historische helden uit hun 
context optilde en in één eregalerij gebroederlijk naast elkaar plaatste. Zo fungeert ook het 
beeld van Machiavelli (zie afb. 9) van beeldhouwer Lorenzo Bartolini, dat uiteindelijk op 25 
juni 1846 zou worden onthuld en een reeks illustere Toscaanse ‘politici en historici’ 
aanvoerde, harmonieus tussen enerzijds Francesco Ferrucci, de meest onverzettelijke 
tegenstander van de Medici, en anderzijds Lorenzo il Magnifico en Cosimo Pater Patriae. 
Terwijl Cosimo hier werd opgevoerd als vader van het kleine vaderland, was de associatie die 
Machiavelli opriep ontegenzeggelijk die van geestelijk vader van de Italiaanse natie. In zijn 
toelichting op het beeld schreef Bartolini onomwonden wat hem bij het ontwerp voor de 
geest had gestaan: ‘Il Machiavelli filosofo pensatore, nutrì sempre nella sua mente di rendere 
l’Italia una forte e compatta Nazione, onde liberarla dalla tirannide dei signorotti che la 
divedevano in particolari domini [...] è in questo punto che ho preteso trattare il soggetto’.188 
Met zijn hand omklemt hij ‘il volume della di lui passione’, het enige antwoord op de 
treurige toestand van het schiereiland, die hier wordt verbeeld door een oude Romeinse 
mijlpaal met daarop de familiewapens van Italië’s grootste onderdrukkers – als eerste de 
pauselijke tiara met de gekruiste sleutels en de eigen Florentijnse lelie – een aperte verwijzing 
naar de interne discordie. Bartolini droeg zijn beeld op aan Andrea Zambelli, de eerder 
genoemde auteur van Alcune considerazioni sul libro del Principe (1841). Maar terwijl Zambelli 
een complexe interpretatie bood van Machiavelli’s historische en politieke denkbeelden, die 
hij bovendien voorzichtigheidshalve voorbehield ‘alle menti dotate di maturo discernimento e 
di virile consiglio’,189 drukte Bartolini’s sculptuur een even krachtige als eenvoudige 
boodschap uit. Ondanks de ingetogen stijl die de representatieve functie van het complex met 
zich meebracht, was dit bepaald geen doods monument met alleen een herdenkingsfunctie. In 
het licht van de actualiteit kwam het tot leven, zoals enkele jaren later ook Francesco Bonaini 
opmerkte: ‘in verità quel marmo è viva e spirante figura, da farti credere che tra non guari 
quella bocca si schiuderà a render manifesto il disegno per cui la patria si ridoni alla grandezza 
antica’.190 De figuur van Machiavelli wierp inmiddels een zware schaduw op de politieke 

 
188 Brief van Bartolini aan C. Milanesi van 31 augustus 1846, geciteerd door Stefania Iacopozzi in: Gli uomini 
illustri del loggiato degli Uffizi, 116-117. 
189 Zambelli, Alcune considerazioni sul libro del Principe, 56. 
190 Dell’arte secondo la mente di Lorenzo Bartolini. Discorso del prof. cav. Francesco Bonaini detto nella solenne distribuzione 
dei Premj nell’I. e R. Accademia di belle Arti di Firenze l’anno 1852 [etc.] (Florence, Le Monnier, 1852), 18. Het 
beeld had ook spoedig buiten Florence bekendheid gekregen, dankzij bijvoorbeeld de illustratie ervan met 
toelichting door de kunstenaar: ‘Statua di Machiavelli’ in: Il Mondo illustrato, giornale universale I, (2 januari 1847), 
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realiteit van het Italiaans schiereiland. In de Rêve d’un exilé (1857, afb. 10) van een vurig 
patriot als de schilder Eugenio Agneni was het dan ook alsof zijn beeld, samen met de beelden 
van andere grote Florentijnen, van zijn sokkel kwam nu voor de Italiaanse natie het uur der 
wrake naderde.191  
 Voor deze gedachtegang was de historische en filologische vorsing, die mede tot het 
eerherstel voor Machiavelli had geleid, uiteindelijk irrelevant. Vanuit een steeds dwingender 
patriottisch perspectief was de ware Machiavelli tenslotte vooral de Machiavelli die het beste 
de belangen van de eigen tijd zou dienen. Deze instrumentalisatie kon niet alleen tot stand 
worden gebracht door Machiavelli los te maken uit zijn historische context, zoals gebeurde in 
het isolement van een pantheon of eregalerij. Ze kon ook worden bereikt door de context te 
manipuleren, in een nieuwe schildering van het verleden die geheel in dienst stond van het 
heden. Dat was de opzet van de romancier Francesco Domenico Guerrazzi, die zichzelf als 
geestelijk erfgenaam van Machiavelli beschouwde en als hoeder van diens gedachtegoed.192 
Zijn interpretaties van Machiavelli’s oeuvre zou Guerrazzi zelf als volgt samenvatten: ‘Il 
Machiavelli amava la repubblica, ma molto e più la indipendenza; questa è necessità di vita, 
quella accidente di forma.’193 
 In het eerste hoofdstuk van zijn roman L’Assedio di Firenze (1836) legde Guerrazzi 
Machiavelli deze zelfde woorden in de mond. In een passage waarin de secretaris uitvoerig 
citeert uit eigen werk, voert Guerrazzi hem op als getuige van het beleg van Florence door de 
legers van Karel V, terwijl Machiavelli in werkelijkheid al enkele maanden eerder was 
gestorven.194 Hij verhaalt de voorgeschiedenis van het beleg aan de hand van zijn Storie 
fiorentine, houdt een pleidooi voor onafhankelijkheid en profeteert het verlies daarvan door te 

 

Italië’s eerste geïllustreerde tijdschrift van nationale allure, of de bespreking door A. Rossi, ‘Di alcune moderne 
opere di scultura in Firenze’ in het tijdschrift uit Napels Museo di scienze e letteratura XI (1847), 373-374. 
191 Het schilderij, in Italië bekend onder de titel Le ombre dei grandi uomini fiorentini protestano contro le invasioni 
straniere, werd in 1857 door Agneni op de Parijse Salon tentoongesteld en in 1858 op de tentoonstelling in 
Genua. Mogelijk was het een reactie op de publicatie van G. Benericetti Talenti, Inaugurazione delle XXVIII 
statue di Illustri Toscani nel portico degli Uffizi in Firenze. Ricordo agli Amatori sinceri delle glorie nazionali (Florence, co’ 
Tipi Calasanziani, 1856). Voor een beschrijving van het schilderij, zie: Garibaldi. Arte e storia (Florence, Centro 
Di, 1982) 2 vol., tentoonstellingscatalogus Rome 1982, aldaar vol. ‘Arte’, 56-57, de tekst is van R. Maggio 
Serra. Over Agneni, zie het Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem en D. Apolloni, Eugenio Agneni, pittore per 
talento, avventuriero per vocazione, patriota per passione (z.p., Pegasus, 2003). 
192 Het fanatisme waarmee Guerrazzi deze taak op zich nam ontging zijn tijdgenoten niet. Capponi en Giuseppe 
Montanelli typeren hem als een ‘discepolo di Machiavelli e di Byron’ en Mazzini schrijft Guerrazzi’s pessimisme 
(deels) toe aan zijn adoratie voor de Florentijnse secretaris. ‘La fantasia potente oltremodo lo spronava a grandi 
cose: la mente incerta, pasciuta di Machiavelli e di studi sull’uomo del passato più che d’intuizioni sull’uomo 
dell’avvenire, lo ricacciava nelle anatomie dell’analisi, buone a dichiarare la morte e le sue cagioni, impotente a 
creare e ordinare la vita.’ Uit: G. Mazzini, Note autobiografiche, (Milaan, Rizzolo, 1986), Roberto Pertici (red.), 
68. Gioberti krijgt in 1848 van Guerrazzi te horen dat de ‘senno politico del Machiavello’ hem had moeten 
waarschuwen voor het recente ‘verraad’ van Pius IX aan de Italiaanse patriotten; het pausdom had Italië immers 
nooit anders dan rampspoed gebracht. Zie F.D. Guerrazzi aan V. Gioberti, Livorno, 4 oktober 1848 in: Scritti 
scelti di Francesco Domenico Guerrazzi e Carlo Bini Bini (Turijn, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1955), 
529-532, aldaar 530. De grote waardering voor Machiavelli contrasteert ook bij Guerrazzi scherp met het 
oordeel over Guicciardini, die in de roman in een noot kort wordt vermeld als ‘l’istorico d’infame memoria’, 
F.D. Guerrazzi, L’Assedio di Firenze [1836] (Parijs, Baudry, 1840), 143.  
193 Note autobiografiche e poema di F.D. Guerrazzi (Florence, Le Monnier 1899) R. Guastalla (red.), 158-159.  
194 Guerrazzi schrijft zelf ook bescheiden in een noot aan het einde van het eerste hoofdstuk: ‘Alcuni fatti discorsi 
in questo capitolo dal Machiavelli, avvennero qualche tempo dopo la sua morte.’ Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 
I, 48. Het laatste deel van Il principe zou model hebben gestaan voor het eeste hoofstuk van de roman, zie: F. 
Diaz, ‘Francesco Domenico Guerrazzi e la fine della libertà Fiorentina’ in: Francesco Domenico Guerrazzi nella 
storia politica e culturale del Risorgimento (Florence, Olschki, 1975), 3-24, aldaar 13-14. 
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citeren uit zijn Discorso per la riforma dello Stato di Firenze, de Discorsi sopra le Deche di Tito Livio 
en ten slotte Il Principe.195 Dankzij deze epische concentratie en met uitvoerige citaten maakte 
Guerrazzi Machiavelli tot profeet van de ondergang van de Republiek en daarmee tot 
geweten van de geschiedenis van Florence en Italië. Het lot van zijn lang miskende 
geschriften was daarmee als een spiegel van de morele staat van de Italiaanse natie. Op zijn 
doodsbed is het Machiavelli zelf die vooruitziet naar zijn eigen nagedachtenis en in een 
mistige toekomst de herrijzenis van Italië voorspelt:  

 
‘Esaminate con mente pacata i miei scritti, e nonché vi apparisca discrepanza veruna tra loro, 

comprendete di leggeri, come tutti insieme cospirino allo scopo proposto.’ [...]  

‘Quando tenebre di servitù e di obbriobrio oscureranno l’Italia, la mia fama rimarrà e sarà 

benefizio dei Cieli, ché la lode dei codardi offende amara, come l’ingiuria dei generosi. Ma se 

mai l’alba della libertà fie che torni a diffondere raggi vitali sul fiore appassito della speranza, 

allora come la statua di Mennone suoneranno le mie ossa un fremito di gloria; i posteri 

verranno alla mia tomba per trarne responsi di virtù, insegnamenti di civile prudenza.’196 

 
195 Van dit laatste werk zou bovendien het slotdeel model hebben gestaan voor het eerste hoofdstuk van 
L’Assedio, dat als een soort prospectus dient voor de roman als geheel, zie ook F. Diaz, ‘Francesco Domenico 
Guerrazzi e la fine della libertà Fiorentina’, 14. 
196 Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 47. 
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