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4.  
 
Een verbond tussen verleden en heden. 
De geschiedenis van de Lega Lombarda tussen traditie en actualiteit! 
 
 
Zoals de Florentijnse historiografie vanaf de zestiende eeuw de herinnering aan de doodsstrijd 
van de republiek levend hield, zo werd van oudsher ook in Milaan de historische confrontatie 
herdacht met een machtig en vreeswekkend buitenlands leger. Er was echter een belangrijk 
verschil met het verweer van de republiek Florence in 1529-30, als ook met de meeste 
Italiaanse verzetsoorlogen tegen buitenlandse inmenging of agressie: de Milanezen konden 
zich erop beroemen hun vijand ten minste één keer te hebben overwonnen.  
 De geschiedenis die hier centraal staat vindt haar oorsprong in de tweede helft van de 
twaalfde eeuw. Sinds zijn troonsbestijging als keizer van het Heilige Roomse Rijk in 1155 
probeerde Frederik Barbarossa zijn greep op de afgelegen steden van Noord-Italië te 
verstevigen door zijn rechten als koning van het Regno Italico te doen gelden. Deze steden 
streefden er tegelijkertijd naar zich aan de controle van hun leenheer te ontworstelen, daartoe 
gedreven door hun groeiende rijkdom en macht. Het conflict dat ontstond zou mede worden 
bepaald door de strijd om de investituur tussen keizerrijk en pausdom en door de onderlinge 
rivaliteiten tussen de Noord-Italiaanse steden. De dominantie van Milaan had sommige steden 
ertoe gebracht een alliantie met haar aan te gaan, terwijl andere juist de keizerlijke 
bescherming zochten tegen de stad van de Heilige Ambrosius. 
 Broederoorlogen zoals de vele gewapende confrontaties tussen de steden van 
Lombardije werden in de negentiende-eeuwse historische cultuur bepaald niet verzwegen, 
zoals men misschien zou verwachten. Deze ‘intestine discordie’ werden gewoonlijk 
voorgesteld als toonbeelden van verderfelijkheid en als nationale schandvlekken, die de natie 
zouden moeten waarschuwen voor een fatale verdeeldheid: ‘dit nooit meer’.1 Deze houding 
was haast een noodzaak, want tot frustratie van de historici leek de Italiaanse geschiedenis als 
geheel beschouwd soms uit weinig anders te bestaan dan deze interne onenigheid, zoals is 
gebleken in hoofdstuk 1 van dit boek. Het heersende beeld van de gebeurtenissen die zouden 
leiden tot de Slag bij Legnano (1176) en de Vrede van Konstanz (1183) laat deze episode 
echter zien als een haast exclusieve en hoogst memorabele uitzondering op die regel. Vanaf 
het moment van hun legendarische eed van Pontida (1167) zouden de steden van Noord-
Italië eensgezind strijd hebben gevoerd tegen hun enige, gezamenlijke vijand, de Duitse 
keizer. De eed die ze zwoeren, het verbond dat ze aangingen en de slag die ze leverden 
werden voorgesteld als collectieve Lombardische, zo niet Italiaanse wapenfeiten, net zo goed 
als de nagedachtenis ervan werd beschouwd als een zaak van nationaal belang. 

 
! Dit hoofdstuk is een bewerking van: A. Pelgrom, ‘The Lombard League traditions in Northern Italy’ in: L. 
Eriksonas en L. Müller (red.), Statehood before and beyond ethnicity. Minor states in Northern and Eastern Europe, 
1600-2000 (Brussel, P.I.E.-Peter Lang, 2005), 179-208. 
1 Vgl. Banti, La nazione del Risorgimento, 77-83. 
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Niettemin waren de gebeurtenissen uit het zevende en achtste decennium van de twaalfde 
eeuw in de eerste plaats het gevolg van de confrontatie tussen Barbarossa en Milaan. De 
keizer koos daarbij partij tegen de Milanese suprematie in de regio, door zich in de 
plaatselijke twisten te mengen.2 De andere Lombardische steden speelden een ondergeschikte 
rol, nu eens in alliantie met Milaan, dan weer aan de kant van de keizer. Als bondgenoten van 
Barbarossa droegen Cremona, Pavia, Lodi en Como herhaaldelijk bij tot een Milanese 
nederlaag. In 1162 voerden ze zelfs het bevel uit om een deel van de stad met de grond gelijk 
te maken en de Milanese politieke elite in ballingschap te sturen. Net zoals de Milanezen dat 
zelf eerder ook hadden gedaan in Lodi en andere plaatsen. 
 Vermoedelijk in 1167 zou een liga van Lombardische steden – in de bronnen 
aangeduid als Societas Longobardiae – overeenkomen gezamenlijk het verwoeste Milaan weer 
op te bouwen. De eerste leden van dit verbond waren Milaan, Bergamo, Brescia, Cremona 
en Vicenza. Een jaar later zou de liga uit tweeëntwintig steden bestaan. Ze dient in de eerste 
plaats te worden gezien als een militair instrument van deze steden om privileges aan de 
keizer te onttrekken, niet om zichzelf te bevrijden van zijn heerschappij. De steden van de 
liga verwezenlijkten geen enkele vorm van politieke samenwerking.3 In de bronnen bestaat 
geen aanwijzing voor een plechtige eed, zoals die zou zijn gezworen in Pontida. Er zijn 
evenwel documenten die wijzen op een eerste bijeenkomst van de liga in 1168 in Lodi, waar 
de steden elkaars juridische, fiscale en militaire zelfbestuur erkenden en afspraken maakten op 
territoriaal en militair vlak. In hetzelfde jaar stichtten ze de anti-imperiale vesting Alessandria, 
vernoemd naar de grote antagonist van de keizer, paus Alexander III. 
 Hoewel hij de loyaliteit van enkele steden wist te herwinnen, werd Barbarossa 
aanvankelijk met succes door de liga in verlegenheid gebracht. In 1176 bevond hij zich in het 
hem trouwe Pavia, terwijl hij wachtte op versterkingen uit de Duitse landen. Toen een kleine 
groep ridders uit de Alpen afdaalde, reed hij ze tegemoet om zo zijn troepen te verenigen en 
de liga een nieuwe slag toe te brengen. Ditmaal zou het niet zover komen. Ergens ten 
noorden van Milaan, tussen de dorpen Borsano en Busto Arsizio, stuitte hij op een cohort 
Lombardische ridders en een Milanese militie van infanteristen, in compacte formatie rond 
hun carroccio of vaandelwagen. Zoals blijkt uit reconstructies van de slag, was het trage 
Milanese voetvolk hoogstwaarschijnlijk niet van plan aan te vallen,4 maar toch kwam het tot 
een hevig gevecht. In eerste instantie sloegen de Lombardische ridders in groten getale 
jammerlijk op de vlucht, ondanks hun numerieke overwicht. Ze keerden pas weer op het 
slagveld terug na de aankomst van Milanese hulptroepen, waarna de weerstand van de 
keizerlijke troepen uiteindelijk brak. Barbarossa’s eigen lot op het slagveld is in de nevelen 
van legenden gehuld; we weten slechts dat hij een paar dagen na de slag stilletjes zijn rentree 
maakte in Pavia. 
 Het feit dat de liga al begonnen was uiteen te vallen rond de tijd van de slag bij 
Legnano liet onverlet dat haar een lange en rijke nagedachtenis te wachten stond. Het is 
 
2 R. Bordone, ‘L’età dei comuni’, Cap. II ‘La Lombardia nell’età di Federico I’ in: Storia d’Italia, G. Galasso 
(red.), vol. VI, Comuni e signorie nell’Italia settentrionale. La Lombardia (Turijn, UTET, 1998), 357. 
3 R. Bordone, ‘L’età dei comuni’, 357. 
4 G. Martini, ‘La battaglia di Legnano: la realtà e il mito’ in: La nuova antologia CXI (1976), 357-371, aldaar 363. 
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onduidelijk hoe snel na afloop van de slag de viering van de gebeurtenis een aanvang nam. In 
de Milanese cultuur zou ze hoe dan ook al in een vroeg stadium dienst doen in een 
propagandistische voorstelling van de triomf van de verenigde Lombardische steden, onder 
leiding van Milaan. De collectieve overwinning zou zijn bekroond met het vredesverdrag van 
Konstanz (1183). Hoewel deze gebeurtenis de Lombardische steden belangrijke privileges 
bracht en vooral tegemoet werd gekomen aan de territoriale claims van Milaan (tot groot 
ongenoegen van enkele andere steden), herbevestigde het verdrag Barbarossa’s hegemonie en 
de autoriteit van de keizerlijke legaten in de steden van zijn rijk. In de eeuwenlange 
gedachtenisviering van de episode werden deze aspecten echter net zo min herinnerd als het 
feit, dat in het verdrag van Konstanz al de kiem was gelegd voor nieuwe twisten tussen de 
steden van Lombardije. Binnen tien jaar na de vrede marcheerden de Milanezen op tegen de 
naburige stad Cremona, als bondgenoten van Barbarossa. 
 
Milanese traditie 
 
De slag bij Legnano, de Lega Lombarda en de vrede van Konstanz zijn vaak voorgesteld als 
herontdekkingen of zelfs vondsten van de patriottische geest van het Risorgimento, waarin 
deze gebeurtenissen uitgroeiden tot de nationale historische mythe par excellence. De 
hypothese dat deze mythe bijna uit het niets tevoorschijn kwam, is echter hoogst 
onbevredigend bij het zoeken naar een verklaring voor haar overweldigende succes. Ze gaat 
voorbij aan het feit dat negentiende- en twintigste-eeuwse mythen vaak historische 
fundamenten hadden, hoe ongrijpbaar die soms ook zijn. Ze hebben meestal hun wortels in 
een memorabele episode binnen een specifieke, lokale context, in het geval van de Lega 
Lombarda die van Lombardije, in het bijzonder Milaan.  
 Vanuit dit oogpunt bezien wordt duidelijk dat de geschiedenis van Legnano al veel 
eerder werd verteld dan pas in het Risorgimento, maar dat ze tot de late achttiende eeuw 
vrijwel niet buiten de muren van de Lombardische hoofdstad kwam. De gebeurtenis werd 
beschouwd als een glorieus moment in de collectieve herinnering van Milaan en haar 
sporadische verschijning in de rest van Lombardije dient vooral te worden toegeschreven aan 
de dominantie van de Milanese cultuur in de regio. Het verbaast daarom niet dat nationaal-
patriottische voorstellingen van de episode vanaf de late achttiende eeuw eerst en vooral in 
Milaan opdoken. Om die reden kan alleen een analyse van de Milanese historische cultuur 
van het primo Ottocento laten zien hoe deze historische mythe haar stedelijke context 
ontgroeide en een nieuwe, nationale betekenis aannam, die naast de lokale traditie kwam te 
bestaan. 
 Het vroegst bekende verslag van de gebeurtenissen is geschreven door de veertiende-
eeuwse kroniekschrijver Galvano Fiamma, die aan het hof van de Visconti-hertogen werkte. 
Zijn verhaal is gekleurd met legenden die de latere beeldvorming blijvend zouden bepalen.5 
Fiamma noemt bijvoorbeeld de Compagnia della Morte, een cohort van negenhonderd 

 
5 R. Beretta, ‘Della Compagnia della morte e della compagnia del Carroccio alla Battaglia di Legnano’ in: 
Archivio storico lombardo 41 (1914), 252-256, en Martini, ‘La battaglia di Legnano: la realtà e il mito’, cit. 
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Milanese ridders, aangevoerd door de reus Alberto da Giussano, die hun lot door een eed aan 
dat van het Milanese carroccio verbonden hadden. Verder introduceerde hij het wonder van 
drie duiven die van de Milanese basiliek van San Simpliciano naar de mast van het carroccio 
op het slagveld vlogen en daarmee de nederlaag over het keizerlijke legers zouden hebben 
afgeroepen. In Fiamma’s dagen diende de viering van de slag bij Legnano al een politiek doel. 
De croniqueur noemt een jaarlijks festival in Milaan om deze overwinning te eren, waarbij 
verschillende vlaggen werden uitgehangen: behalve die met het stadswapen ook het vaandel 
van de heersende familie Visconti, met de adder. Volgens Fiamma hadden de voorvaderen 
van zijn meesters dan ook een cruciale rol gespeeld op het slagveld van Legnano, een 
bewering die echter ernstig in twijfel moet worden getrokken omdat het zeer de vraag is of 
überhaupt een Visconti aan de slag deelnam.  
 Na Fiamma voegden andere Milanese kroniekschrijvers elementen aan deze traditie 
toe. Giorgio Merula schiep de misvatting dat het carroccio een Milanese uitvinding was. 
Daarmee kende hij zijn moederstad een belangrijk primaat toe, aangezien het carroccio werd 
beschouwd als symbool van de communale onafhankelijkheid en het stedelijk zelfbestuur, al 
lang vòòr de negentiende eeuw.6 Tijdens de kortstondige Ambrosiaanse republiek (1447-
1450) bijvoorbeeld zou de humanist Pier Candido Decembrio leiding geven aan de bouw van 
een nieuwe, republikeinse vaandelwagen. Het carroccio was voor het laatst gebruikt in de tijd 
van Barbarossa, maar werd nu in ere hersteld als een symbolische herdenking van de glorieuze 
republikeinse traditie van Milaan.7 Bernardino Corio creëerde de fictie van de eed van 
Pontida, een dorp waar Milaan in een klooster vertegenwoordigers van andere steden bijeen 
zou hebben geroepen voor een plechtige gelofte van wederzijdse steun.8 
 De tendens om de gebeurtenissen van Legnano exclusief in een Milanees licht te 
bezien, lijkt alleen nog maar te zijn toegenomen van de zestiende eeuw tot aan de dageraad 
van het Risorgimento. Dat geldt zowel voor het werk van de stadshistoriograaf Giorgio 
Giulini als voor de Storia di Milano (1785) van Pietro Verri, die er zoals vermeld uitdrukkelijk 
voor koos de geschiedenis van zijn stad intra muros te beschrijven.9 Verri’s boek laat zien hoe 
Legnano een voortdurend referentiepunt bleef in de Milanese geschiedenis. Wanneer hij de 
verdediging bespreekt van de Ambrosiaanse republiek tegen de aanspraken van de latere 
Sforza-hertogen, herinnert hij zich in een nostalgische mijmering het heroïsche verzet van 
zijn twaalfde-eeuwse voorvaderen: ‘Qual differenza mai fra Milano assediata dall’imperatore 
Federigo, e Milano bloccata da Francesco Sforza!’10  
 Dat de episode ook in Verri’s dagen nog altijd een politieke connotatie had, blijkt uit 
een ander boek met de titel Vicende di Milano durante la guerra con Federigo I imperatore (1778) 

 
6 E. Voltmer, Il Carroccio (Turijn, Einaudi, 1994), 145, 162 en 173. 
7 E. S. Welsh, Art and authority in Renaissance Milan (New Haven en London, Yale University Press, 1995), 45. 
8 Deze mythe en haar creatie door Corio zou worden ontmanteld door C. Vignati, Storia diplomatica della Lega 
Lombarda, con XXV documenti inediti (Milaan, P. Agnelli, 1866), maar bleef ook daarna onverminderd populair. 
Vgl. ook S. Meschini, ‘Bernardino Corio storico del Medioevo en del Rinascimento milanese’ in: P. Chiesa 
(red.), Le Cronache medievali di Milano (Milaan, Vita e Pensiero, 2001), 101-174, aldaar 132-133 en 140-141. 
9 Geciteerd in: P. Custodi, ‘Prefazione del continuatore’ in: P. Verri, Storia di Milano (1963), vol. 2, 233. 
10 Verri, Storia di Milano, vol. 2, 43-44. 
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dat Angelo Fumagalli schreef in opdracht van de Oostenrijkse minister Firmian.11 Het kan het 
beste worden geïnterpreteerd als een poging van de Oostenrijkse autoriteiten om grip te 
krijgen op deze hardnekkige mythe. Het boek maakte korte metten met het Milanese primaat 
in de Lega, marginaliseerde de slag bij Legnano, veroordeelde rivaliteiten onder de Italiaanse 
steden en prees Barbarossa openlijk en bij herhaling. De vijandige reacties op de publicatie 
maken duidelijk dat Fumagalli tegen alle heilige huisjes van de Milanese traditie had 
aangeschopt.  
 De gebeurtenissen van Legnano waren net zozeer een onderdeel van de identiteit van 
de stad als de Heilige Ambrosius. De overwinning bij Legnano werd er sinds de tijden van 
Galvano Fiamma op 29 mei gevierd in een jaarlijks feest. Op verschillende plaatsen in de stad 
werden monumenten die aan de episode herinnerden, zoals de reliëfsculpturen in de Porta 
Romana en Porta Nuova of de leeuwenbeelden van Porta Renza en Porta Orientale, als 
relieken gekoesterd. Een boek als Pietro Grazioli’s Preclari edifizj avanti la distruzione del 
Barbarossa (1735) zorgde ervoor dat het besef bleef leven dat deze geschiedenis nog altijd een 
plaats had in de publieke ruimte.12 Tegelijkertijd werden nieuwe kunstzinnige inspanningen 
geleverd om het stedelijke verleden eer te bewijzen, vooruitlopend op de populariteit van de 
Lega Lombarda in de negentiende-eeuwse stedelijke cultuur. In 1794 maakten de 
beeldhouwers Francesco en Donato Carabelli een fries voor de façade van Palazzo Serbelloni 
met een voorstelling van de Storia della Lega Lombarda (afb. 11). Het gebouw had een 
belangrijke representatieve functie in het Milanese openbare leven en zou later onder meer 
onderdak bieden aan Napoleon (1796), Metternich (1838) en Victor Emanuel II en 
Napoleon III (1859). Het is verleidelijk te veronderstellen dat ook enkele van de politieke 
wapenfeiten uit de periode waarin Milaan hoofdstad was van de nieuwe Cispadaanse (1796-
1797), Cisalpijnse (1797-1802) en Italiaanse (1802-1805) republieken, zich hier voltrokken. 
Hoe dan ook, de herinnering aan de Lega Lombarda had een belangrijk aandeel in de 
publieke gebeurtenissen van deze jaren. Ze was prominent aanwezig bij gelegenheden als de 
prijsvraag in 1796 Quale dei liberi governi meglio convenga alla felicità d’Italia? en een speech van 
Giuseppe Compagnoni uit 1801 naar aanleiding van de Vrede van Lunéville.13 
 Deze laatste gebeurtenissen waren de eerste, voorzichtige pogingen om het perspectief 
van de representatie van de Lega Lombarda te verbreden en bruikbaar te maken voor een 
vroege nationaal-patriottische interpretatie. Het volgende exposé laat evenwel zien dat het 
nauwelijks plausibel is de frequente verwijzingen naar de Lega in de politieke retoriek van na 
1796 uitsluitend toe te schrijven aan de nieuwe politieke realiteit en het streven naar een 

 
11 Zie L. Venturini, Milano nei suoi storici settecenteschi (Palermo, Remo Sandron Editore, 1921), 182-191. 
12 De oorspronkelijke titel is: P. Grazioli, De praeclaris Mediolani aedificiis quae Aenobarbi cladem antecesserunt 
dissertatio cum duplici appendice altera de sculpturis ejusdem urbis (Milaan, in Regia cura, 1735). Een latere verwijzing 
naar deze tekst en zijn waarde is te vinden in: C. Cantù, ‘Degli studi storici in Lombardia’ in: Archivio storico 
Lombardo. Giornale della Società storica lombarda I (1e serie, 1874), 5-17. 
13 De voorbeelden worden aangehaald door E. Sestan, ‘Legnano nella storiografia romantica’ in: Idem, Scritti vari, 
vol. III Storiografia dell’Otto e Novecento Giuliano Pinto ed. (Florence, Le Lettere, 1991), 221-240, aldaar 224, en 
M. Fubini, ‘Un mito del Risorgimento: la Lega Lombarda’ in: Idem, Romanticismo italiano, 157-188, aldaar 157-
58. Op deze twee artikelen werd, zonder veel toevoegingen, voortgeborduurd door F. Cardini, ‘Federico 
Barbarossa e il romanticismo italiano’ in: R. Elze en P. Schiera (red.), Italia e Germania, 83-126. De toespraak 
van Compagnoni was getiteld ‘Sulla pace’. 
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Italiaanse eenheidsstaat. De eeuwenlange lokale traditie was niet verdwenen zodra de eerste 
tekenen van een nationalistische visie op de geschiedenis zichtbaar werden. Historische 
mythen als die van de Lega Lombarda zijn juist zo interessant omdat ze laten zien hoe de 
traditionele gedachtenisviering van een episode die als lokaal werd beschouwd, 
geconfronteerd werd met de nieuwe behoeften van een nationalistische geschiedvisie. 
 De perceptiegeschiedenis van de Lega Lombarda in de jaren rond de eeuwwende 
laten deze complexiteit duidelijk zien. Behalve in officiële toespraken en op representatieve 
gebouwen was de episode namelijk ook aanwezig in volkse almanakken als L’antiquario 
Milanese (1799) of Gaetano Deliesques’ Quadro storico di Milano antico e moderno (1802), die 
haar uitsluitend als lokale, Milanese geschiedenis beschouwen.14 Hetzelfde geldt voor de 
almanak Milano osservato in tutte le sue vicende (1802), een ‘Opuscolo storico-politico per l’anno I 
della Repubblica Italica’.15 In dit korte overzicht van de Milanese geschiedenis komt de 
stedelijke trots tot een hoogtepunt in de beschrijving van het communale tijdperk. De passage 
over de strijd met de Duitse keizer wijst in sommige opzichten op een pan-Italiaanse, 
patriottische interpretatie, maar de glorie van deze gebeurtenissen is aan Milaan alleen 
voorbehouden:  
 

‘nel momento appunto che sembrava decisa la schiavitù d’Italia, e che la vittoria coronasse il 

re Tedesco nella celebre battaglia presso Legnano, una coorte milanese di soli 900 appellata 

Coorte della morte, si slancia come Lione affamato sulla preda, scompone, incalza, e distrugge le 

falangi nemiche, e costringe Federico a non più tentare la sorte dell’armi contro i Milanesi.’16  

 
De uitkomst van de oorlog wordt nog sterker overdreven in het boekje Memorie sulla storia 
dell’ex-ducato di Milano risguardanti il dominio dei Visconti (1804), opgedragen aan Francesco 
Melzi D’Eril, de eerste president van de Italiaanse Republiek. De beloning die Milaan hier 
krijgt, nadat de conflicten met zijn buren en de strijd met Barbarossa zijn beëindigd, is niets 
minder dan onafhankelijkheid.17 Dankzij deze en andere populaire publicaties was een groot 
deel van het Milanese publiek aan het begin van de negentiende eeuw al bekend met de 
geschiedenis van de Lega Lombarda, die later in de patriottische cultuur van heel het 
schiereiland zo’n belangrijke rol zou spelen. 
 Het is veelzeggend dat de episode ook in de schilderkunst ruim vòòr 1820 haar 
opwachting maakte, het moment dat gewoonlijk wordt aangeduid als de geboorte van de 

 
14 Voor de almanak, die later voor een nieuwe editie zou worden herzien door de kannunik Rudoni en Carlo 
Radaelli, zie Cantù, ‘Degli studi storici in Lombardia’, 12; G. Deliesques, Quadro storico di Milano antico e moderno 
preceduto da un compendio degli avvenimenti più rimarcabili seguiti dall’epoca della Fondazione di questa capitale, sino 
all’istallamento del nuovo Governo della Repubblica Italiana ed altre utili ed indispensabili notozie (Milaan, F. Pulini al 
Bocchetto, 1802). 
15 Milano osservato in tutte le sue vicende dall’epoca della sua fondazione all’istallamento del nuovo governo della Repubblica 
Italiana con una serie cronologica dei Padroni, Signori, Duchi, Vicarj Imperiali, Governatori, e Comandanti Francesi, posti al 
comando di Milano, cominciando da Beloveso sino a Napoleone Bonaparte. Opuscolo storico-politico per l’anno I della 
Repubblica Italica (Milaan, Stamperia Bolzani, 1802), ‘A chi legge’. 
16 Milano osservato in tutte le sue vicende, 5-27. 
17 Memorie sulla storia dell’ex-ducato di Milano risguardanti il dominio dei Visconti, estratte dall’Archivio di quei Duchi e 
compilate dal cittadino Michele Daverio archivista nazionale (Milaan, A. Mainardi, 1804), ‘Prefazione’, 2. 
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romantische historieschilderkunst die de middeleeuwse thematiek zou hebben (her)ontdekt. 
Al in 1808 werkte de neoclassicistische kunstenaar Giuseppe Bossi aan het karton voor een 
schilderij over De vrede van Konstanz (afb. 12), zoals hij later in zijn memoires zou schrijven. 
Het werd hem opgedragen door Francesco Melzi D’Eril, die intussen door Napoleon tot 
hertog van Lodi was benoemd. De stijl van het ontwerp doet denken aan de neoclassicistische 
reliëfsculptuur en zijn plechtige karakter herinnert aan de eedafleggingen op de schilderijen 
van Appiani de Oudere of David. Tegelijkertijd wijst het vooruit naar de aspiratie van 
historische authenticiteit die zo kenmerkend zou worden voor de scholen van Pelagio Palagi 
en Francesco Hayez, bijvoorbeeld in het gotische rozet en het altaar. In deze picturale variatie 
op de geschiedenis was echter nog geen ruimte voor sentiment of zelfs een waardeoordeel. 
Maar dat weerhield Bossi er niet van om, net als zijn medeburgers, een uitgesproken mening 
te hebben over de grote historische antagonist van Milaan. In zijn herinneringen doet hij 
verslag van het bezoek dat de hertogin van Saksen-Gotha bracht aan zijn atelier, op 18 
september 1809. De bezoekster  
 

‘Osservò tutto molto attentamente, ed anche la Pace di Costanza nella quale Federico suo 

parente non fa gloriosa figura. Ella però disse di rinunciare a chi’l vuole un tal parente che, ad 

onta delle storie vecchie di Germania, che ne fanno un eroe, ritiene essere stato un feroce e 

brutale soldato e null’altro. Infatti in nessuna cosa quest’uomo fu superiore al suo secolo.’18  

 
Het schilderij van Bossi en de gelijktijdige variaties op het thema van de Lega Lombarda in 
literatuur en beeldhouwkunst wijzen op de voortdurende belangstelling in de Milanese 
cultuur voor dit hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad.19 Deze kunstwerken kwamen 
voort uit een oude, autonome Milanese traditie die ook in de negentiende eeuw haar 
vruchten afwierp, nog voor de genese van de teksten die een volgende generatie van schilders 
en romanciers zouden inspireren. 
 
Sismondi’s Histoire des républiques italiennes 
 
De tekst die in dit opzicht veruit de meeste invloed zou hebben begon kort na deze tijd in 
losse delen te verschijnen in Zurich en Parijs. Opvallend genoeg was hij niet opgenomen in 
Giuseppe Bossi’s omvangrijke bibliotheek.20 Sismondi’s Histoire des républiques italiennes du 
moyen-âge had dan ook niet onmiddellijk succes. Na de aanvankelijke reserves jegens de eerste 
vier volumes die in Zurich verschenen (1807-1808), omarmde het Italiaanse publiek de 
complete, Parijse editie (1809-1818) echter massaal. In de jaren 1810 werd een begin gemaakt 
met de uitgave van niet minder dan drie volledige Italiaanse edities van de Histoire, nog 

 
18 G. Bossi, Le memorie: con una lettera a Luigi Milano di Giorgio Nicodemi (Busto Arsizio, Pellegatta, 1925), 59-60. 
19 Zie bijvoorbeeld F. Tumiati, Alberto da Giussano. Dramma in tre atti (Milano, Treves, 1812) en de fries voor het 
Milanese Palazzo Saporiti (1812) met scènes uit de geschiedenis van de Lega Lombarda, waarschijnlijk 
vervaardigd in de werkplaats van Pompeo Marchesi. 
20 Bossi, 59-60. Over Bossi’s bibliotheek, zie ‘La biblioteca del pittore storico’ in: Romanticismo storico, 158-166. 
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voordat Sismondi de originele tekst had voltooid.21 Het werk zou een overweldigende 
invloed uitoefenen op de verbeelding van de middeleeuwen bij een hele generatie 
romantische intellectuelen. Het was de belangrijkste inspiratiebron niet alleen voor historici, 
maar vooral voor romanciers, dichters en schilders. ‘Il Signor Sismondi, come illustratore dei 
fasti dell’Italia, vivrà sempre nella piena riconoscenza dei veri italiani’, zo schreef Giovanni 
Grisostomo in het progressieve Milanese blad Il Conciliatore.22 De historicus Balbo zou wat 
later als Sismondi’s enige tekortkoming aanmerken dat hij een Zwitser en geen Italiaan was. 
Juist die eigenschap zou echter wel eens het geheim van zijn succes kunnen zijn geweest: als 
buitenlander stond Sismondi boven alle partijen en kon hij gemakkelijk breken met de 
tradities van geschiedschrijving van de verschillende steden. De grootste verdienste van zijn 
werk is dat het erin slaagde al deze afzonderlijke, lokale geschiedenissen in één breed 
perspectief te presenteren. 
 De rode draad in de twintig delen van deze geschiedenis van de Italiaanse 
stadsrepublieken is, zoals hier eerder gememoreerd, de politieke vrijheid, die tot uitdrukking 
komt in democratische, vertegenwoordigende instituties. Ze stak in Italië voor de eerste keer 
de kop op kort na het jaar 1000 en werd ten slotte gesmoord in de vroege zestiende eeuw, 
toen de vreemde overheersing begon die tot in Sismondi’s dagen voortduurde. De oorlog 
tussen de Lombardische steden en de Duitse keizer speelt in zijn boek een sleutelrol, omdat 
die de ontwikkeling van de republieken naar onafhankelijkheid en zelfbestuur in een 
stroomversnelling zou hebben gebracht: 
 

‘Au septième chapitre seulement nous entrerons plus précisement dans notre histoire; nous 

suivrons dès-lors nos nouvelles Républiques dans leurs efforts pour affermir leur 

indépendence, durant la guerre de la liberté, qu’elles soutinrent contre Frédéric Barberousse.’23 

 
Sismondi nam sommige elementen over uit de traditionele, Milanese representatie van de 
gebeurtenissen, maar was kritischer ten aanzien van andere aspeceten. Aan het begin van zijn 
relaas bijvoorbeeld is de beschrijving van Barbarossa niet die van een tiran en is het oordeel 
mild over de aanvankelijke motivatie van de keizer om orde op zaken te stellen in Italië. 
Barbarossa’s doel was ‘‘de punir [...] les Milanais de leur arrogance, de faire droit aux plaintes 
que les citoyens de Pavie et de Crémone avaient portées contre eux, de les forcer enfin à 
rendre aux villes de Lodi et de Como, qu’ils avaient démantelés, tous les droits dont ils 

 
21 J. R. de Salis, Sismondi 1773-1842, 367. De Salis noemt de volgende Italiaanse edities van Sismondi’s werk 
gedurende het decennium 1810-1820: Milaan 1810-1820, vert. S. Ticozzi, waarvan een nieuwe editie verscheen 
in 1818-1820, en ‘Italia’ 1817, door een anonieme vertaler. Over Sismondi, in het bijzonder de fortuinlijke 
receptie van zijn magnum opus ondanks de opgeworpen barrières, zie M.I. Palazzolo, ‘Le censure e la storia delle 
Repubbliche di Sismondi’ in: Sismondi e la civiltà toscana. Atti del convegno internazionale di studi (Florence, 
Olschki, 2001), F. Sofia (red.), 199-212. 
22 Grisostomo [G. Berchet], ‘Dell’origine e delle vicende delle lettere, scienze ed arti, e della loro influenza sullo 
stato presente della Società. Discorso recitato il 25 novembre 1817 da Guglielmo Roscoe’ in: Il Conciliatore 33 
(24 december 1818), in de herdruk Il Conciliatore. Foglio scientifico letterario (Florence, Le Monnier, 1953-65) 3 
vol., V. Branca (red.), aldaar vol. I, 510, ook herdrukt als ‘”Intorno all’Origine delle lettere” del Roscoe’ in: G. 
Berchet, Opere, Egidio Bellorini ed. (Bari, Laterza, 1912) vol. II: Scritti critici e letterari, 120. 
23 Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen-âge, vol. 1, ‘Introduction’, XVIII. 
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jouissaient eux-mêmes.’24 Maar toen de Milanezen eenmaal de prijs hadden betaald voor hun 
overtredingen en Barbarossa’s fanatisme was ontketend om de Lombardische steden tot 
algehele dienstbaarheid te dwingen, nam zijn verhaal een veel sterker zwart-wit contrast aan.  
 Sismondi stelde de Milanezen nu voor als martelaren voor de vrijheid, die bereid 
waren hun leven en hun stad te offeren voor een zaak die ver boven hun persoonlijke 
belangen ging: ‘Il voyaient bien qu’ils devaient périr, mais, pour l’honneur et la liberté de 
l’Italie, ils étaient résolus de laisser un grand exemple à leurs compatriotes et aux générations à 
venir.’ Milaan werd verwoest, maar de eensgezindheid onder de Lombardische steden 
groeide, omdat ze alle kwamen te lijden onder het juk van Barbarossa’s agressie. De 
collectieve geest van de vrijheid zou zich op een overweldigende manier hebben 
gemanifesteerd bij de eed van Pontida, die Sismondi kritiekloos kopieerde van de Milanese 
kroniekschrijvers. Hij beschreef de jaren die volgden op de vorming van de liga als een 
periode van ongekende welvaart, waarin de steden hun wetten hervormden, hun financiën 
op orde brachten en hun fortificaties en legers weer op sterkte brachten. De onvermijdelijke 
confrontatie met de wraakzuchtige keizer zou daarom beslissend zijn voor de vraag of Italië 
op dit pad van vrijheid en beschaving voort zou kunnen gaan, of terug zou vallen in zijn 
vroegere staat van barbarij. Meer dan de slag bij Legnano, waarvan hij slechts een korte 
beschrijving gaf, vooral gericht op de innovaties in de communale oorlogvoering, was voor 
Sismondi de uitkomst van het conflict van belang. Hij kwalificeerde de Vrede van Venetië 
(1177) als ‘le premier pacte qu’êut vu l’Europe entre un monarque et des sujets, la première 
limite tracée entre l’autorité et la liberté’, dat definitief zou worden bezegeld in Konstanz in 
1183. Hij besluit: ‘Ainsi fu terminée, par l’établissement d’une liberté légale la première et la 
plus noble lutte que les peuples de l’Europe moderne aient soutenue contre le despotisme.’  
 Hoewel het werk van Sismondi een breed publiek in heel Italië vertrouwd maakte 
met de geschiedenis van de Lega Lombarda, zou deze zich gedurende de komende decennia 
vrijwel alleen in de Milanese cultuur blijven manifesteren. Cesare Balbo ondernam een 
poging om de episode te bewerken tot een historische roman die duidelijk inspiratie 
ontleende aan Sismondi en Walter Scott, maar waarin mythische Milanese elementen als de 
eed van Pontida, het carroccio of de Compagnia della Morte ontbraken. Zijn verhaal ging over 
een interne factiestrijd in Milaan en had als hoofdfiguur Manfredi di Blandrate, een 
voormalige hoveling van Barbarossa – twee aspecten die zich moeilijk lieten verenigen met 
de Milanese traditie.25 
 Dat neemt niet weg dat er binnen die traditie ruimte was voor verschillende 
gezichtspunten. Zowel de stedelijke overlevering als het werk van Sismondi inspireerde 
dichters als Silvio Pellico en Luigi Monteggia in hun pogingen om het thema in een liberaal 
jasje te steken.26 Om tegenwicht te bieden aan de visie van Sismondi, gaf Don Giacomo 

 
24 De citaten stammen uit het beknoptere Histoire de la Renaissance de la liberté en Italie (1841), aldaar 38-54, door 
de auteur beschreven als een ‘rapprochement plus lumineux des idées qu’ils [de Republiques] font naître’, 11. 
25 Zie V. Cian, ‘Il primo centenario del romanzo storico italiano (1815-1824). I. Cesare Balbo romanziere’ in: 
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti 202 (1919), 241-250 en A. Manno, Bio-bibliografia di Prospero e Cesare Balbo 
in: Idem, L’opera cinquantennaria della R. Deputazione di storia patria di Torino (Turijn, Bocca, 1884), 145.  
26 Pellico was van plan een tragedie over de oorlog van de Lombarden met Barbarossa te schrijven, zoals hij 
aankondigde in zijn recensieartikel: S.P. [Silvio Pellico], ‘Charles IX, ou la Saint-Barthélemi, tragédie de 
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Mellerio, vice-president van de Oostenrijkse regering in Lombardije, de magistraat Carlo De’ 
Rosmini de opdracht tot het schrijven van een alternatieve, conservatieve geschiedenis van 
Milaan.27 Zijn boek is een eigenaardig compromis tussen de traditionele, Milanese 
representatie van de episode en de behoeften van zijn superieuren om deze geschiedenis van 
haar republikeinse en revolutionaire potentieel te ontdoen. 
 
Fasti di Milano (1821-1827) 
 
Ook nadat de nieuwe, romantische genres van historische representatie hun intrede hadden 
gedaan, verdween de autonome, Milanese overlevering niet. Bossi’s karton werd 
gereproduceerd in een collectie platen die twee Milanese uitgevers geleidelijk publiceerden in 
de loop van de jaren 1820 onder de titel Fasti di Milano (1821-1827).28 De prospectus die in 
het tijdschrift Biblioteca Italiana verscheen, plaatste dit initiatief dan ook in een achttiende-
eeuwse traditie, waarvan Flaxman in Engeland en Pinelli in Italië de belangrijkste 
vertegenwoordigers waren geweest: ‘Costume quasi generale è divenuto lo illustrare con una 
serie di quadri in diversi modi intagliati in legno o in rame le storie delle più illustri nazioni e 
delle principali città.’29 Milanese burgers in goeden doen werden uitgenodigd in te tekenen 
op de reeks, die zou komen te bestaan uit dertig afleveringen van elk vier gravures. Het is 
interessant dat de viering van de plaatselijke geschiedenis in het oorspronkelijke plan niet 
beperkt bleef tot mythologische en legendarische episoden uit de Oudheid of zelfs de 
Middeleeuwen, maar zich uitstrekte tot ver in de moderne tijd, tot in de vroege negentiende 
eeuw.30 Bovendien werden veel van de gravures ontworpen door kunstenaars van naam, zoals 
Pelagio Palagi, Giuseppe Bossi en Luigi Sabatelli, of door hun leerlingen Vitale Sala en Gallo 
Gallina, die later zouden worden beschouwd als exponenten van de Italiaanse romantiek en 
zouden bijdragen tot de constructie van een beeldentaal voor de patriottische beweging. In 
Fasti di Milano echter hadden termen als ‘vaderland’ of ‘nationale glorie’ zonder nadere 
toevoeging echter nog strikt betrekking op ‘Generazioni d’huomini nati in una medesima 
provincia, o Città’, zoals het in het Vocabolario degli Accademici della Crusca (1806) luidde.31  
 Temidden van de 64 platen van de Fasti die uiteindelijk zouden worden gepubliceerd, 
namen de gebeurtenissen uit de tweede helft van de twaalfde eeuw een prominente plaats in. 

 

Chénier – Téâtre de M.I. de Chénier, Paris 1818’ in: Il Conciliatore 69 (donderdag 29 april 1819), herdrukt in: Il 
Conciliatore (Florence 1953-65), vol. II, 505-514, aldaar 506. De tragedie werd voltooid in 1832 en gepubliceerd 
onder de titel: Gisonda da Mendrisio. Enkele jaren later, tijdens zijn gevangenschap in Venetië, bereidde Pellico 
bovendien een gedicht voor over hetzelfde thema, dat hij evenwel nooit zou voltooien. Zie Sestan, ‘Legnano 
nella storiografia romantica’, 227. L. Monteggia schreef een aantal Canti patrii (Milaan, Ferrario, 1820), 
waaronder een drieluik over ‘de constitutie en gewoonten van de twaalfde eeuw’. Eén van deze drie canti was 
gewijd aan de slag bij Legnano. 
27 Zie over Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini (1820) hoofdstuk twee van dit boek. 
28 Fasti di Milano o quadri storici della città e della provincia di Milano (Milaan, Editori Boccaccini e Botticelli, 1821). 
29 ‘Fasti di Milano o quadri storici della città e della provincia di Milano – Milano, 1821, Editori Boccaccini e 
Botticelli. Fascicoli 1, 2, 3; 4, 5, e 6’ in: Biblioteca Italiana 25 (1822), 192-197, aldaar 192. 
30 Anders dan beweerd door F. Mazzocca, ‘Palagi a Milano: gli anni del compromesso romantico’ in: Pelagio 
Palagi pittore: dipinti dalle raccolte del commune di Bologna (Milaan, Electa, 1996) C. Poppi (red.), 27-45, aldaar 40. 
31 ‘Generazioni d’huomini nati in una medesima provincia, o Città’, geciteerd uit het Vocabolario degli Accademici 
della Crusca (1806) IV, 254. Voor deze lexicale kwestie, zie ook Banti, La nazione del Risorgimento, 4-5 en 
Chabod, L’idea di nazione, 52-54. 
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Niet minder dan acht gravures waren gewijd aan het conflict van Milaan met de Duitse 
keizer, hetgeen bewijst hoeveel belang er aan de episode werd gehecht. Het verhaal begint 
wanneer de keizerlijke boodschapper Sicherio naar Milaan komt met het bevel dat de 
Milanese consuls de naburige stad Lodi opnieuw in vrijheid moeten stellen. Het decreet zou 
slechts een voorwendsel van Barbarossa zijn geweest om een conflict uit te lokken met de 
machtige en rijke stad Milaan, waarvan de onderwerping in zijn ogen de sleutel was tot de 
toekomstige verovering van heel Italië. De zesenveertigste gravure (afb. 13) toont hoe 
Sicherio door het Milanese Consiglio Generale werd ontvangen toen hij de eisen van de 
keizer afkondigde:  
 

‘Quei cittadini accostumati da molti anni ad esercitare essi i diritti di sovranità anziché ad 

ubbidire, non sopportarono la lettura di quel decreto, che violava i supposti loro diritti, ma 

spesse volte la interruppero, e finalmente alcuni più tumultuosi strapparono il decreto dalle 

mani del leggitore, lo lacerarono e lo calpestarono, e scordandosi in quell’istante del diritto 

delle genti assalirono il messo medesimo, il quale al furor loro si sottrasse soltanto colla fuga, e 

nascosto per tutta la giornata partì precipitosamente nella notte dalla città.’32 

 
Hoewel de Duitse keizer vroeg of laat wel een reden zou hebben gevonden om de Milanezen 
aan te pakken, meende de tekstschrijver van het album dat de mishandeling van de keizerlijke 
heraut door de Milanese consuls de directe aanleiding was geweest voor een oorlog. Van het 
schuldgevoel dat in deze interpretatie nog besloten ligt, zou niets overblijven in de minder 
ambigue representaties van de gebeurtenis die de patriottische beweging zouden 
voortbrengen. 
 Hier wordt de oorlog hoofdzakelijk voorgesteld als een bilateraal conflict tussen 
Milaan en de keizer, dat Italië als geheel slechts marginaal betreft. Andere steden in 
Lombardije worden weliswaar bij de gebeurtenissen betrokken, maar spelen in de 
representatie niet meer dan een bijrol, vooral bedoeld om de spanningen tussen de twee ware 
antagonisten te vergroten. De dominantie van de stad Milaan in de regio en haar leidende rol 
in de vijandelijkheden worden daarmee benadrukt. Naarmate de beslissende slag 
‘onvermijdelijk’ nadert, wordt Milaan steeds meer naar voren geschoven, niet alleen als 
aanvoerder van de Lombardische coalitie maar zelfs als hoeder van de belangen en de vrijheid 
van heel (Noord) Italië. Daarmee komt niet zozeer Italië als geheel eer toe, maar wordt 
vooral gewezen op een Milanees historisch primaat. Als ware leider van de regio had Milaan 
ook de meeste ontberingen moeten doorstaan, vooral toen Barbarossa besloot het te straffen 
voor zijn verbeten ongehoorzaamheid door de stad met de grond gelijk te maken (afb. 14). 
Dankzij zijn stoutmoedigheid en lijden lijkt Milaan de alliantie met de andere Lombardische 
steden te hebben verdiend. De plechtige eed van Pontida, volgens de schrijver van de Fasti 
gezworen door vrijwel alle steden van Lombardije, werd niet alleen afgelegd om 
gemeenschappelijk belangen en het recht op zelfbeschikking van elke stad te kunnen 

 
32 ‘Tavola XLVI. I Milanesi mossi a sedizione lacerano un decreto a costringono alla fuga un ministro di 
Federico I detto Barbarossa’ in: Fasti di Milano. 
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verdedigen. Hij werd hier ook voorgesteld als een gelofte van trouw aan Milaan, dat opnieuw 
zou worden opgebouwd met de hulp van zijn bondgenoten. Plaat LI van het album (afb. 15) 
toont de Milanezen, vergezeld van hun medestanders, bij de terugkeer in hun stad op 27 april 
1167. Voor de negentiende-eeuwse commentator werd de authenticiteit van deze 
voorstelling gewaarborgd door het bestaan van een reliëfsculptuur die hij dateerde op 1171 en 
die voor bezoekers en bewoners van Milaan nog altijd te zien was vlakbij de Porta Romana. 
 De slag bij Legnano (afb. 16) en de vrede van Konstanz vormden de onvermijdelijke, 
dubbele apotheose van deze traditionele gedachtenisviering van de Milanese geschiedenis. Bij 
beide gebeurtenissen waren de Milanezen voorop gegaan. Een opmerkelijk verschil tussen de 
twee gravures verraadt eens te meer een ambiguïteit die kan worden beschouwd als het 
gevolg van de traditionalistische representatie of als concessie aan de censuur. Terwijl het 
Duitse leger bij Legnano werd vernederd, krijgsgevangenen en buit werden meegenomen en 
Barbarossa hals over kop moest vluchten (op de achtergrond), werd in Konstanz een nieuw 
begin gemaakt. De Milanezen veranderen daar van de keizers ergste vijanden in zijn trouwste 
vrienden: 
 

‘se odiati e perseguitati aveva Federico da prima più di qualunque altro popolo i Milanesi [...], 

tutto cambiato dopo quell’atto solenne, propenso oltremodo a que’ cittadini mostrossi, e di 

onori e di privilegj gli arrichì in preferenza di qualunque altra città. Difatto, allorché tornò egli 

nell’anno seguente in Italia, Milano tutta festosa tra le sue mura lo accolse.’33 

 
Historische representatie en literaire verbeelding 
 
Parallel aan deze traditionele voorstelling ontwikkelde zich vanaf de jaren 1820 een nieuwe 
interpretatie van de gebeurtenissen. Deze werd gedreven door de overtuiging dat in een 
historische representatie het verleden zelf moest samenvloeien met toespelingen op het heden 
en lessen voor de toekomst, zoals Cesare Cantù het formuleerde.34 De gebeurtenissen van 
Legnano werden nu in toenemende mate voorgesteld als een cruciaal moment in de 
geschiedenis van heel Italië, dat bovendien een belangrijke symbolische, exemplarische 
functie had. Het moet echter worden gezegd dat deze patriottische representatie tot het 
vierde decennium van de negentiende eeuw niet buiten Lombardije verscheen. Bovendien 
lieten zelfs de meest fervente patriotten onder de Milanese intellectuelen niet na het primaat 
van hun moederstad in deze middeleeuwse heroïek te benadrukken. De representatie van de 
episode werd ingegeven door de nieuwe patriottische idealen, maar werd nog altijd mede 
bepaald door de lokale tradities. 
 In de stedelijke overlevering was de geschiedenis van de Lega hoofdzakelijk 
voorbehouden aan de Milanese elite. Sismondi’s Histoire had weliswaar de belangstelling 
gewekt van intellectuelen over heel het schiereiland, maar haar twintig delen waren voor een 

 
33 ‘Tavola LIII. Pace di Costanza’ in: Fasti di Milano. 
34 Geciteerd uit: F. della Peruta, ‘Cantù e il mondo popolare’ in: Cesare Cantù e il suo tempo (Milaan, Istituto 
Lombardo di Scienze Lettere, 1996), 64-87, aldaar 65. 
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breed publiek betrekkelijk ontoegankelijk. Een nieuwe dimensie met een veel grotere impact 
zou pas teweeg worden gebracht door de romantische, historische literatuur van de late jaren 
1820. Enkele voorzichtige pogingen daartoe waren al ondernomen in 1819 en 1820 door de 
dichters Pellico en Monteggia. Twee latere voorbeelden zouden grotere invloed hebben: 
Cesare Cantù’s novelle in verzen Algiso, o la Lega Lombarda (1828) en Giovanni Berchet’s Le 
Fantasie (1829). Cantù was aanvankelijk van plan zijn boek op te dragen aan het Milanese 
stadsbestuur (dat deze eer weigerde) en wijdde uiteindelijk ‘Aan de jeugd van Lombardije, 
verbonden door de liefde voor haar geboortestreek, deze verzen die zo heilig zijn voor glorie 
van het vaderland.’35 De auteur probeerde krampachtig de loyaliteit aan zijn geboorteplaats 
Como te verenigen met bewondering voor zijn adoptieve moederstad Milaan, door de twee 
uiteindelijk in Algiso als wapenzusters voor te stellen. In de Storia di Como (1829) die hij 
tegelijkertijd publiceerde, moest hij echter met een gevoel van diepe schaamte bekennen dat 
er geen enkele aanleiding was zich te verheugen over het aandeel van Como in de zege bij 
Legnano, aangezien deze stad tijdens de veldslag aan de kant van Barbarossa had gevochten.36  
 Door dergelijke scrupules werd de Milanese dichter Giovanni Berchet niet gehinderd 
en dat is mede waarom de patriottische historische literatuur met zijn epische gedicht Le 
Fantasie een nieuwe fase inging.37 Berchet had deelgenomen aan de revolte van 1821 en 
schreef zijn gedicht in Londen, waar hij zijn ballingschap doorbracht. Le Fantasie werden 
gepubliceerd in Parijs in 1829 en vervolgens clandestien verspreid over Italië, waar ze een 
groot succes oogstten. Zoals blijkt uit de introducerende brief ‘Agli amici miei in Italia’ die 
het gedicht begeleidde, richtte Berchet zich tot alle Italianen. De inleiding is alles behalve een 
gebruikelijke historische toelichting op de verdichte gebeurtenissen, ook omdat Berchet ervan 
uitging dat vrijwel iedere geletterde Italiaan sinds het werk van Sismondi wel wist dat ‘un 
tempo nelle vene dei nostri antenati non iscorreva poi tutto latte.’38 Maar Berchet liet een 
historische uiteenzetting vooral achterwege omdat het niet zijn intentie was om bewijzen te 
leveren of zelfs een accuraat beeld te schetsen van het twaalfde-eeuwse Lombardije: 
‘L’incumbenza mia, secondo l’obbligo che me ne impone l’arte, non è di rappresentargli [de 
lezer] un fatto storico quale precisamente fu, ma è solo di suscitare in lui qualche cosa di 
simile all’impressione, al sentimento, all’affetto che susciterebbe in lui la presenza reale di quel 
fatto.’39 
 Deze houding stelt hem ertoe in staat het historische karakter van Barbarossa voor te 
stellen als ‘een zekere’ Frederik von Hohenstaufen, die de kost verdient met het beroep van 
keizer en ‘superbo e ruvido [...] scende di là a padroneggiarci, a raspar quel ch’è nostro’. De 

 
35 C. Cantù, L’Algiso, o La lega lombarda: novella (Milaan, G. Agnelli, 1876), opnieuw gepubliceerd ter 
gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de slag bij Legnano. Nadat het stadsbestuur zijn opdracht had 
geweigerd, vroeg Cantù permissie aan Alessandro Manzoni om Algiso op te dragen aan hem als ‘Dichter des 
Vaderlands’. Manzoni weigerde, vermoedelijk om zich niet te compromitteren. 
36 Vgl. Sestan, ‘Legnano nella storiografia romantica’, 227. 
37 G. Berchet, Le Fantasie in: Idem, Opere (Bari, Laterza, 1911) E. Bellorini (red.), vol. I Poesie, 51-97. Zie over 
dit werk ook: M. Fubini, ‘La Lega Lombarda nella letteratura dell’Ottocento’ in: Popolo e stato in Italia nell’età di 
Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e communicazioni al XXXIII congresso della Fondazione di 
Alessandria (Turijn, Deputazione subalpina di storia patria, 1970), 401-420, aldaar passim. 
38 Berchet, ‘Agli amici in Italia’, in: Le Fantasie in: Idem, Opere, 69. 
39 Idem, 58. 
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Italianen zouden hem niet moeten vrezen, want ‘Federico è un’uomo come voi’. Op deze 
manier wordt Frederik gedemythologiseerd en is hij niet langer de legandarische held met 
ongelimiteerde vermogens, zoals hij in de Duitse cultuur van Berchet’s tijd werd 
voorgesteld.40 De vraag of de geschiedenis zo getrouw werd weergegeven, was irrelevant. Dat 
verklaart de keuze voor de titel en vorm van zijn compositie: vijf dromen van een 
denkbeeldige balling. Berchet kon zijn materiaal daardoor manipuleren zoveel hij wilde, 
immers: ‘I sogni vengono come vogliono essi’. ‘Vorrei vederlo l’uomo che avesse l’arroganza 
di dire all’uomo: Hai avuto torto di sognare così!’41 Historische omstandigheden die het beeld 
dat hem voor ogen stond zouden kunnen vertroebelen, werden terzijde geschoven, zoals de 
veronderstelde clausule salva tamen fedelitate imperatoris in het pact van Pontida: ‘le parole nulla 
affatto dovevano dire’.42 Terwijl de verworvenheden van de moderne historiografie in deze 
visie niet ter zake deden, waren de elementen uit de Milanese traditie er zeer op hun plaats.43 
Ze droegen bij tot Berchet’s enige doel: een krachtig, symbolisch beeld te scheppen waardoor 
het twaalfde-eeuwse Lombardije onmiddellijk zou worden geassocieerd met Italië in zijn 
eigen tijd, zowel vanwege evidente overeenkomsten als door schrijnende tegenstellingen. De 
‘virtù’ del secolo vecchio’ had plaatsgemaakt voor de ‘corruttela’ van de huidige eeuw. De 
tijd was daarom voor de Italianen gekomen om hun ruggen te rechten en hun lot in eigen 
hand te nemen. 
 De dromen van de denkbeeldige balling waren natuurlijk die van Berchet zelf. Door 
de ogen van een kapucijner monnik ziet hij voor zich hoe vertegenwoordigers van de 
Lombardische steden bijeenkwamen in Pontida en hun eed zwoeren.44 In de opruiende 
poëzie wordt nauwelijks verhuld dat Berchet in zijn eigen tijd dezelfde geest hoopte op te 
roepen: ‘Su lombardi! Ogni vostro comune / ha una torre, ogni torre una squilla: / suoni a 
stormo’ en ‘Su! Nell’irto, increscioso Allemanno, / su! Lombardi, puntate la spada.’45 De 
dichter zelf verbindt zijn lot aan dat van de voorvaderen en hoopt eens net zo te worden 
herinnerd als hen toekwam: ‘In PONTIDA il suo sangue promise; / il suo sangue a 
LEGNANO versò.’46 De vijfde en laatste droom van de balling herhaalt de waarschuwing van 
het hele gedicht, dat de geest en nagedachtenis van Legnano nooit vergeten mochten 
worden, opdat het lijden en de ballingschap van de huidige generatie patriotten niet vergeefs 
zou zijn. Als de Italianen de lessen van het verleden zouden negeren, hadden ze hun lot 
slechts aan zichzelf te verwijten.47 Giuseppe Mazzini, die het gedicht met groot enthousiasme 

 
40 Zie bijvoorbeeld T. Bulnang, Barbarossa im Reich der Poesie. Verhandlungen von Kunst un Historismus bei Arnim, 
Grabbe, Stifter und auf dem Kyffhäuser (Frankfurt am Main, Lang, 2003); S.B. Berg, Heldenbilder und Gegensätze: 
Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe im Urteil des 19. und 20. Jahrhunderts (Münster/Hamburg, Lit, 1994); E. 
W. Wies, Friedrich Barbarossa: Mythos und Wirklichkeit (Eslingen, Bechtle, 1990). 
41 Berchet, 65. 
42 Idem, 70. 
43 Berchet kopieerde niet alleen de mythe van het carroccio, maar zelfs elementen die overduidelijk het resultaat 
waren van legendevorming, zoals het verhaal van de drie duiven die van de tombes der martelaren in de San 
Simpliciano naar de mast van het carroccio waren gevlogen en zo de Milanese strijders de heilige kracht hadden 
geschonken voor de overwinning.  
44 Idem. 
45 Idem, 75. 
46 Idem, 85. 
47 Idem, 91. 
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recenseerde kort voor hijzelf in ballingschap zou gaan, was ervan overtuigd dat het gedenken 
van Legnano de Italianen beslissend zou sterken: ‘Omai – se anche l’eternità incanutisse – non 
potrebbero cancellarsi dagli animi le rimembranze: in esse ha vita la speranza, in esse la fede; e 
un popolo, che serba memorie, speranza, e fede, dorme il sonno del Leone.’48 
 
Historieschilderkunst 
 
Pas vanaf de vroege jaren 1830 deed de episode ook haar intrede in de historieschilderkunst, 
eerst uitsluitend op de jaarlijkse tentoonstellingen in de Milanese Accademia di Brera. In de 
periode tot 1848 zouden daar in totaal zo’n veertig schilderijen naar dit thema worden 
tentoongesteld.49 Ze weerspiegelen duidelijk de mythevorming over deze geschiedenis uit de 
Milanese traditie. Een eerste voorbeeld hiervan is de schets voor een schilderij dat Massimo 
D’Azeglio in 1831 tentoonstelde. D’Azeglio was in 1830 van Turijn naar Milaan verhuisd en 
maakte een jaar later voor het eerst zijn opwachting als schilder op de tentoonstelling in de 
Lombardische hoofdstad. Het was een jaar waarin de nieuwe mode van de 
historieschilderkunst zich overweldigend manifesteerde, met doeken als Francesco Hayez’ I 
profughi di Parga en Luigi Sabatelli’s Pietro Capponi.50 Ondanks zijn jeugdige leeftijd had 
D’Azeglio reeds een goede reputatie en in zijn nieuwe woonplaats hoopte hij opnieuw op 
succes. Hij koos daartoe voor de expositie van onder meer de voorstudie La battaglia di 
Legnano, die hij in het jaar erop uitwerkte tot een schilderij dat onder dezelfde titel werd 
tentoongesteld (afb. 17). Al was het slechts een ruwe schets, het Milanese publiek was 
dolenthousiast. De criticus die het schilderij besprak in de officieuze catalogus was vooral 
onder de indruk van het schilderkunstige debuut van het carroccio. Het is inderdaad opvallend 
hoe D’Azeglio erin slaagde de heroïek van de slag te vangen in dit dominante symbool dat 
zijn naam zou geven aan latere versies van het schilderij. De ruwe weergave van het voetvolk 
en de cavalerie lijken louter ondergeschikt aan het carroccio en gaan geheel op in het decor. 
Ook in dit schilderij is daarmee het genre van de historiserende landschapschilderkunst te 
herkennen, waarop D’Azeglio sinds de jaren 1820 patent kreeg. Er lijkt hem dan ook veel 
meer te zijn gelegen aan het landschap en de plek, die verrassende overeenkomsten vertonen 
met de aannames van twintigste-eeuwse militair historici, dan aan het historische optreden 

 
48 G.Mazzini, ‘Le Fantasie. Romanza di G. B.’ in: Mazzini, Scritti letterari, vol. I, 106-107. 
49 Dit aantal is gebaseerd op de gezamenlijke gegevens uit verschillende bronnen: F. Bocchi, ‘La pittura storica 
dell'Ottocento tra Pietro Selvatico e Jacob Burckhardt’ in: Convivium XXXV (1967), 678-685; Romanticismo 
storico, 33-35 en vele aanvullende gegevens uit de officiële en officieuze gidsen bij de tentoonstellingen, zoals 
Guida alle sale della pinacoteca e dei concorsi nell’I.R. Palazzo delle scienze e belle arti (Milaan, G.B. Bianchi e C., 
1822); Glorie dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera (1826-); Esposizione dei grandi e piccoli concorsi ai premi e delle 
opere degli artisti e de’ dilettanti nelle Gallerie dell’I.R. Accademia di Belle Arti (1827-1837); Album dell’Esposizione di 
belle Arti in Milano (1838-1848) en de kritische besprekingen van de expo’s die als losse druksels of in Milanese 
periodieken van de jaren 1830 en 1840 verschenen, zoals die van G. Moscone, O. Arrivabene, G. Elena, C. 
D’Arco en G. en D. Sacchi. 
50 Glorie dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera, l’anno 1831 (Milaan 1831). De overheersende aanwezigheid op 
deze tentoonstelling van kunstenaars als Hayez en Palagi verklaart wellicht waarom een volslagen onbekende 
kunstenaar als Abbondio Bagutti nauwelijks aandacht van publiek of critici kreeg, ondanks het dramatische 
thema dat hij had gekozen: Matrona che porge il proprio latte ad un soldato estrenuato dalla fame, che travagliava Ancona 
stretta d’ Assedio per Federico Barbarossa e per i Veneziani, aldaar, 102-103. Zie over het schilderij van Sabatelli ook 
het volgende hoofdstuk. 
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van zijn figuren. Het is alles behalve duidelijk wat we zien. Veel later zou de kunstenaar zelf 
schrijven over de hoofdfiguur van deze scène: 

 

‘Il povero Barbarossa, col cavallo inevitabilmente bianco di tutti gli eroi dipinti, si trovava in 

terra ai piedi del Carroccio in assai cattive acque: e se esse in effetto si fosse trovato ridotto 

proprio così, dubito che tre giorni dopo avesse potuto ricomparire in Pavia, ove l’avean 

tenuto morto.’51 

 
Voor D’Azeglio was het evident dat hij de geschiedenis naar zijn hand had gezet. Om die 
reden ‘la politiza e il Governo, sapendo che invece in realtà era il Carroccio in terra, 
purtroppo, e l’Imperatore in piedi, non vollero turbarmi il mio successo con inutili 
seccature’.52 De kunstenaar had dus de Milanese traditie gekopieerd ook al wist hij dat die niet 
steeds even plausibel was. Behalve de penibele positie van Barbarossa schilderde hij ook de 
adder van de Visconti op de schilden van de Milanese militie, zoals Galvano Fiamma had 
gewild, simpelweg omdat de traditie daarom vroeg. 
 Na D’Azeglio’s Carroccio werd een ander essentieel ingrediënt van de Milanese mythe 
geïntroduceerd in de historieschilderkunst. Op de tentoonstelling in het Palazzo di Brera van 
1837 waren twee bijdragen gewijd aan de eed van Pontida. Terwijl Luigi Croffs versie van de 
gebeurtenis nauwelijks werd opgemerkt, verwierf een klein schilderij van Giuseppe Diotti 
groot succes (afb. 18). Het zou een belangrijke bijdrage leveren aan de eigentijdse verbeelding 
van de episode en er mede voor zorgen dat de mythe van Pontida in stand bleef, ook nadat 
zou worden aangetoond dat ze geheel op een fictie berustte.53 Het onderwerp van zijn 
schilderij was Diotti opgedragen door zijn stadgenoot Luigi Chiozzi, een verzamelaar met een 
bijzondere belangstelling voor patriottische thema’s.54  
 Hoewel het schilderij algemeen bejubeld werd, was er ook kritiek. In een semi-
officiële gids bij de tentoonstelling gaf Cesare Cantù commentaar bij het doek dat een 
gebeurtenis verbeeldde die hijzelf eerder had beschreven in zijn novelle in verzen Algiso. Het 
schilderij deed hem echter niet aan zijn eigen werk denken, maar veeleer aan Berchet’s 
Fantasie, waaruit hij een heel couplet aanhaalt.55 Voor Cantù lag de belangrijkste 
tekortkoming van het doek in zijn statische en kille karakter. ‘Veramente si direbbe questo 
piuttosto un gabinetto di Verona o d’Aquisgrana, con diplomatici recenti, che non il 
tumultuoso convegno dei deputati lombardi. Una freddezza generale si fa sentire in questa 

 
51 M. D’Azeglio, I miei ricordi (Turijn 1971), A. M. Ghisalberti (red.), 369-370. 
52 Idem. 
53 De mythe van de eed van Pontida zou uiteindelijk worden ontmanteld door Vignati, Storia diplomatica della 
Lega Lombarda (1866), maar bleef tot ver in de twintigste eeuw bestaan. 
54 Enkele jaren later zou de Milanese edelman Giacomo Scotti de schilder vragen om een grotere versie van 
hetzelfde schilderij. Diotti stierf echter voordat hij het schilderij kon afmaken. Ter ere van de overleden meester 
werd het onvoltooide doek getoond op de tentoonstelling in de Accademia di Brera van 1846. Zie R. Mangili, 
Giuseppe Diotti nell’Accademia tra Neoclassicismo e Romanticismo storico (Milaan, Mazzotta, 1991), 101 en 111, nrs. 
162 en 182. 
55 [C. Cantù], ‘I Lombardi, che nel convento di Pontida giurano la lega Lombarda, l’8 aprile 1167’ in: Le glorie 
dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera in Milano nell’anno 1837 con appendice  
dell’esposizione Veneziana (Milaan, Editori P. e G. Vallardi, 1837), 38-41, aldaar 38. 
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composizione.’ In de ogen van de historicus Cantù diende Pontida eerder te worden gezien 
als een ‘unione [...] tumultuosa come il fermento di materie eterogenee, che nella chimica 
effervescenza stanno per cristalizzarsi.’56 Behalve op de verkeerde interpretatie van de sfeer 
van de samenkomst, wees Cantù op het gebrek aan historische accuratesse in de accessoires 
zoals het standbeeld van paus Alexander III of het tafelkleed. Het leek hem hoogst 
onwaarschijnlijk dat de afgevaardigden in plaats van hun eigen namen de naam van hun stad 
zouden hebben opgeschreven, en nog wel in een modern boek, met modern schrijfgerei. Dat 
lijkt inderdaad plausibel, al kan het niet worden bewezen door de ‘molti atti di quella lega’, 
waarnaar Cantù verwees. Terwijl de uit Como afkomstige Cantù de nadruk legde op het 
gemeenschappelijk Lombardische en Italiaanse belang van de afgebeelde episode, leek het 
officiële Album van de tentoonstelling vooral te wijzen op haar waarde voor Milaan, door het 
onderwerp te omschrijven als: ‘I rappresentanti delle città lombarde, giurano nel Convento di 
Pontida la liberazione de’ Milanesi’.57 
 In zijn commentaar op het schilderij in het populaire blad Cosmorama pittorico, schonk 
Defendente Sacchi uitgebreid aandacht aan de iconografie en identificeerde hij de meeste van 
de afgebeelde figuren. Voor hem was echter vooral de symbolische betekenis van het 
schilderij van belang. Die kwam het beste tot uitdrukking in de weinige figuren die in zijn 
beschrijving anoniem blijven, de twee Lombarden die op de achtergrond, achter het 
standbeeld van de paus, elkaar omhelzen als teken van hun verzoening.58 Met het verbond 
van de Lega Lombarda, die zou leiden tot de vrede van Konstanz, stond Pontida voor ‘il 
principio del nuovo ordinamento di cose [...] ed uno dei più grandi avvenimenti del medio 
evo’. Na de vele geschreven verslagen van deze geschiedenis door historici en dichters, had 
‘un lavoro d’arte che lo rendesse popolare, e associasse quelle ricordanze storiche alle 
impressioni del bello’ tot dan toe ontbroken. Tot Sacchi’s vreugde had Diotti deze lacune nu 
opgevuld. Het belang dat de criticus hechtte aan de verbreiding van dit beeld werd benadrukt 
door de reproductie van een ets naar het schilderij, die bij de recensie was afgebeeld. Hoewel 
Cantù’s ‘historiografische’ kanttekeningen op zichzelf adequaat waren, zou het standpunt dat 
Sacchi hier innam steeds algemener worden: namelijk dat het doel van de 
historieschilderkunst de middelen heiligde. 
 Met de twee schilderijen van Croff en Diotti en nog een ander doek van Giuseppe 
Sogni, getiteld Il ritorno dei Milanesi alla patria dopo vinta la Battaglia di Legnano, was de 
geschiedenis van de Lega Lombarda goed vertegenwoordigd op de tentoonstelling van 1837. 
In de inleiding tot het album van de tentoonstelling bleef dat niet onopgemerkt: ‘Delle storie 
italiane nessun’epoca offre forse una maggior copia di soggetti patrii alla considerazione dello 
scrittore o dell’artefice, quanto quel tratto delle contese fra il papato e l’imperio, nel quale 
fanno tanta splendida mostra le città lombarde.’59 Een historieschilder zou daarbij een 

 
56 Idem. 
57 Album dell’Esposizione di belle Arti in Milano fatta in occasione dell’Anniversario di S.M.I.R.A. Ferdinando I, 
(Milaan, C. Canadelli Editore, 1837), anno I, 69-70. 
58 D. Sacchi, ‘Origine della Lega Lombarda’ in: Cosmorama pittorico IV (1838), 153-155. 
59 Album dell’Esposizione di belle Arti in Milano fatta in occasione dell’Anniversario di S.M.I.R.A. Ferdinando I (Milaan, 
C. Canadelli Editore, 1837), anno I, 3.  
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belangrijk voordeel hebben vergeleken met schrijvers, niet alleen omdat zijn werk de 
‘esuberanza di vitalità in tutti i ceti’ en de ‘incomposta ed indomabile energia’ van die 
vervlogen tijden kon overbrengen aan zelfs de ‘animi più rozzi e restii alla parola’, maar ook 
omdat alléén de historieschilderkunst voor een complete historische evocatie zou kunnen 
zorgen. ‘Solo alla potenza del pennello è dato offrirci la scena delle piazze gremite d’un 
popolo scintillante d’armi.’60  
 De criticus die deze woorden schreef, riep alle Italiaanse historieschilders op zich te 
verliezen in de glorieuze episode van de Lega Lombarda. Vanaf de late jaren 1830 lijkt zijn 
oproep buiten Milaan en Lombardije echter slechts een mager gehoor te hebben gevonden.61 
De weinige voorbeelden, zoals Una gentil donna Anconitana in atto di offrire il suo latte ad un 
soldato languente per la fame, quando nel 1174 la Citta d'Ancona era stretta d'assedio dal Barbarossa 
(1838) van de Florentijn Vicenzo Lami, of Francesco Podesti’s Il giuramento degli Anconitani 
(1844), betroffen wel Barbarossa maar niet de Lega en gaven de gebeurtenissen een strikt 
lokale betekenis. Dat geldt in het bijzonder voor het laatste werk, dat werd gemaakt in 
opdracht van het stadsbestuur van Ancona.62 
 D’Azeglio had zijn doek geschilderd met als enige doel het Huis Savoia te 
verheerlijken, maar dat was niet zijn eigen idee geweest. Gedurende dezelfde tijd begon hij 
met het schrijven van de historische roman La Lega Lombarda, die wél was bedoeld voor een 
nationaal publiek, om licht te werpen op ‘il più onorato ed illustre tra quanti ne vanta la 
patria nostra’.63 Uiteindelijk zou maar één hoofdstuk van de roman het licht zien, in de eerste 
aflevering van het tijdschrift Antologia italiana uit Turijn.64 Daarna liet D’Azeglio zijn plan 
varen, vooral omdat hij er niet in slaagde een bevredigende balans te vinden tussen de 
historische en fictieve componenten van de roman.65 Hij begreep ten slotte dat de roman niet 
het meest geëigende genre was voor zijn doel: waarom zou hij een volumineus boek 
schrijven als hij zijn bedoeling beter duidelijk kon maken in een stukje in de krant van een 
halve pagina, of in een pamflet van vier kantjes?66 Naarmate zijn voorbereidende onderzoek 
was gevorderd, had hij ingezien de gebeurtenissen van Pontida en Legnano niet te kunnen 
voorstellen als een nationale onafhankelijkheidsoorlog zonder de geschiedenis geweld aan te 
doen. D’Azeglio’s behoefte aan een dergelijke voorstelling was er niet minder om, maar de 

 
60 Idem, 5-6. 
61 Vóór dat moment waren ook buiten Lombardije enkele schilderingen gewijd aan de Italiaanse veldtochten van 
Barbarossa, zoals het fresco dat Vincenzo Cammuccini maakte voor het Palazzo Baglioni in Perugia, getiteld 
Federico Barbarossa da il comando della citta di Perugia a Lodovico Baglioni duca di Svevia (1812). Het betrof daarbij 
echter een lokale episode, waarvan de interpretatie bovendien niets van doen had met de vurige patriottische 
strekking die we eerder in de Milanese historische cultuur tegenkwamen. 
62 Het schilderij La difesa di Nizza contro Barbarossa (1840) dat D’Azeglio voor koning Carlo Alberto maakte had 
met deze geschiedenis niets van doen. Het stelde de verdediging voor van de stad Nice (sinds 1815 bij het 
koninkrijk Sardinië) tegen de Ottomaans-Turkse admiraal en kaper Khair ad-Din Pasha (bijgenaamd Barbarossa), 
in 1543. 
63 M. D’Azeglio, La Lega Lombarda in: Idem, Scritti postumi (Florence, Barbera, 1871) M. Ricci (red.), 3-145, 
aldaar 109. 
64 M. D’Azeglio, ‘Condizione politica dell’Italia nel secolo XII (Brano di un lavoro inedito intorno la Lega 
Lombarda)’ in: Antologia italiana. Giornale di scienze, lettere ed arti jg I, vol.1 (1846), 26-48. 
65 Zoals bekend bereikte het debat over de historische roman in deze jaren een climax met de publicatie van 
D’Azeglio’s schoonvader, A. Manzoni’s Del romanzo storico e de’ componimenti misti di storia e d’invenzione (Milaan, 
Redaelli, 1845).  
66 Deze parafrase stamt uit M. Ricci’s inleiding tot D’Azeglio’s La Lega Lombarda, vi. 
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literaire ethiek van de jaren 1840 liet niet langer toe dat hij hiervoor een roman gebruikte. 
D’Azeglio zou zijn aandacht daarom elders wenden. 
 Terwijl D’Azeglio tot dit inzicht kwam, rezen dezelfde twijfels aan de houdbaarheid 
van een nationalistische interpretatie van de Lega Lombarda in het kamp van de 
geschiedschrijving. Het is veelbetekenend dat de semi-officiële en officiële gidsen voor 
Milaan, die respectievelijk Carlo Cattaneo en Cesare Cantù schreven ter gelegenheid van het 
vierde nationale Congresso degli Scienziati, zich allebei beperkten tot de stedelijke traditie en 
een interpretatie uit de weg gingen die Lombardije ontsteeg. Cantù neigt er zelfs toe het 
belang van de Lega te matigen door te benadrukken dat ze al kort na het congres van Pontida 
ineenstortte door gebrek aan samenhang en gemeenschappelijke belangen. Hij concludeert 
dat ‘als dit al een glorieus tijdperk was, het hoe dan ook geen tijd was van vrede, geluk en 
vrijheid, maar van wankel, turbulent en onrechtvaardig bestuur, omdat nu eens de adel de 
boventoon voerde en dan weer de plebejers. En in deze woelige wanorde werden de mensen 
afkerig of zelfs onverschillig jegens de vrijheid en vonden ten slotte de zekerheid die ze 
zochten alleen nog maar in het gezag van één enkele heerser.’67 
 Toen in de historiografie en de historische literatuur langzaam de belangstelling voor 
thema’s als de Lega Lombarda taande, bleef die in de beeldende kunsten onverminderd groot. 
Zoals is gebleken uit de laatst besproken voorbeelden, kwam in de historieschilderkunst van 
het vierde en vijfde decennium steeds meer de nadruk te liggen op het ‘concept’, het ‘idee’ of 
– zoals sommigen zeiden – de ‘filosofie’ van haar onderwerpen. Ten koste van de historische 
nauwgezetheid trad daarbij het sentiment steeds duidelijker op de voorgrond. De patriottische 
verbeelding van de episode was intussen nog altijd nagenoeg beperkt tot Milaan. In 1843 
beloonde de academie van Brera de kunstenaar Agostino Caironi voor zijn ontwerp van I 
Milanesei che implorano da Federico Barbarossa la sospensione dell’ordine di distruzione della loro città 
(afb. 19). Het jaar daarop stelde Gallo Gallina La battaglia di Legnano tentoon en gooide 
Daniele Ponti hoge ogen met zowel La dieta in Pontida della Lega Lombarda als La pace di 
Costanza. De criticus Giuseppe Elena had maar weinig woorden nodig om deze schilderijen 
toe te lichten, maar merkte steeds op: ‘Più di tutto lodo il soggetto tanto onorevole al nostro 
paese’.68 Dat commentaar zou hij drie jaar later herhalen, toen Giuseppe Mazza zijn I Milanesi 
che tornano dopo la distruzione della città ad opera di Federico Barbarossa presenteerde. Carlo Tenca, 
een andere commentator, uitte eveneens zijn lof op het schilderij. Hij was er echter van 
overtuigd dat het effect ervan nog vele malen sterker zou zijn geweest, als de kunstenaar zich 
had laten leiden door dezelfde wraakgevoelens jegens de Duitse keizer als zijn voorouders.69 
 
 

 
67 C. Cantù, Milano e il suo territorio [1844], 28. 
68 G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera scritta dal pittore Giuseppe Elena. Anno quart (Milaan, 
G. Rejna, 1844) 41. Het woord ’paese’ (land, stad) laat zich hier moeilijk in het Nederlands vertalen. 
69 G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera scritta dal pittore Giuseppe Elena. Anno sesto (Milaan, G. 
Rejna, 1846), 25; C. Tenca, ‘Esposizione di Belle Arti nell’I.R. Palazzo di Brera’ in: Rivista Europea. Giornale di 
scienze morali, letteratura ed arti IX (1846), 2, 340-369, aldaar 355 e.v. 
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Melodrama en actualiteit 
 
Deze nadruk op sentimentele aspecten in de representatie van de episode bereikte een 
hoogtepunt in het historische melodrama. Het thema van de Lega Lombarda maakte zijn 
eerste opwachting in het theater in de loop van de jaren 1840 en de ontwikkeling die al in de 
schilderkunst merkbaar was, werd hier doorgezet tot de uiterste consequentie. De historische 
werkelijkheid die aan de opera in kwestie ten grondslag ligt, wordt volledig ondergeschikt aan 
de representatie van melodramatisch sentiment. Daarmee is de historische opera 
hyperhistorisch en ahistorisch tegelijk. Het verleden wordt tot in de meest intieme, 
individuele details, de diepste zielenroerselen van de personages, blootgelegd, op een manier 
die in de andere genres niet geëvenaard kon worden. Aan een dergelijke geschiedconceptie 
ligt de overtuiging ten grondslag dat deze details kenbaar zijn voor wie zich kan inleven in 
emoties die van alle tijden zijn. Daarmee is de historische opera metahistorisch. Het 
ahistorische schuilt in het feit dat het geschiedkundige referentiekader in feite volkomen 
irrelevant wordt. De historische context is hier in de meest letterlijke zin van het woord 
‘decor’. Namen, plaatsen en eeuwen worden daarmee tussen verschillende historische opera’s 
onderling inwisselbaar. 
 Het ontging de censors niet welk groot emotief potentieel er in dergelijke opera’s 
school en ze kuisten regelmatig de libretti of rieden tekstdichters dat het ‘era meglio scegliere 
un argomento fuori dal campo della politica omettendo specialmente le vicende italiane’.70 In 
het geval van de Gismonda da Mendrisio, gebaseerd op de tragedie van Pellico, merkte de 
Milanese beambte van de Oostenrijkse censor op dat het haast ondoenlijk was zo’n opera 
geheel te kuisen van ‘quello spirito di indipendenza che ai tempi del Barbarossa proclamavasi 
contro della straniera dominazione’. En hij begreep maar al te goed wat er zo problematisch 
was: ‘qui notarsi dee che la catastrofe nasce dalla distruzione che di Milano fecero i tedeschi 
sotto di Federico Barbarossa’.71  
 Ondanks zo’n pijnlijke erkenning van de kant van de censor, kon van de uitvoering 
van een opruiende, patriottische opera over het Legnano-thema vooralsnog uiteraard absoluut 
geen sprake zijn. Het eerste voorbeeld van zo’n melodrama is dan ook buiten Italië te vinden, 
in Parijs, de belangrijkste vrijhaven voor Italiaanse ballingen. La Lega Lombarda nel secolo XII 
met muziek van Antonio Buzzi en tekst van Filippo Meucci, ging in 1846 in première, 
hoogstwaarschijnlijk in het Théâtre Italien.72 Het libretto wordt voorafgegaan door een 
‘Lettera dell’autore ad un amico che serve di prefazione’, die de toeschouwer inlichtte over de 
totstandkoming en intentie van de opera. Zo leren we dat die oorspronkelijk werd uitgevoerd 
in Rome na de verkiezing van Pius IX, maar vooral onder de Oostenrijkers een diplomatieke 
rel ontketende en daarom door de gouverneur van Rome was verboden. De librettist 
betoonde zich over dit besluit hevig verontwaardigd: ‘Chi volesse credere raffigurarsi 

 
70 E. Monti, ‘Contributo ad uno studio sui libetti d’opera in Lombardia e sulla censura  
teatrale in Milano nell’Ottocento’ in: Archivio storico lombardo, anno IV, nieuwe serie (juli-december 1939), 306-
366, 348. 
71 Idem, 348.  
72 La lega lombarda nel secolo XII. Dramma lirico di Filippo Meucci (Parijs 1846). 
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Ferdinando d’Austria in Federigo Barbarossa, mi apporrebbe turpemente una calunnia.’ Maar 
kort daarop wordt duidelijk hoe ironisch deze woorden bedoeld waren, als Meucci zijn werk 
openlijk uitlegt als een pleidooi tegen de Italiaanse verdeeldheid en vòòr de totstandkoming 
van een liga, die de ‘Oostenrijkse vos’ van het schiereiland zou moeten verjagen. Van een 
vergelijkbare strekking is het libretto, waarin de twisten tussen Milaan en Lodi fel worden 
veroordeeld en Barbarossa ten tonele wordt gevoerd als bloeddorstige tiran. Pas wanneer de 
Lombarden hun geschillen hebben bijgelegd in Pontida, slachten ze het Duitse leger bij 
Legnano, tot de rivier de Olona rood kleurde van het bloed. De Milanese held Manfredo 
verwelkomt zijn dood op het slagveld als het ultieme offer: ‘Ho visto la patria risorta a 
battaglia [...] Compiuto ho l’impresa ch’eterno mi fa.’ Door de noodzaak van het moment 
had Meucci zich niet alleen ironisch uitgelaten over de autoriteiten, maar tevens blijk 
gegeven van een modern historisch inzicht. Het is – zoals hij schreef – de actualiteit alleen die 
de mens ertoe brengt de geschiedenis op een bepaalde manier te interpreteren, niet de 
historische feiten: ‘Non è brano di storia, che non possa riferirsi a’ tempi nostri: tutto si può 
estorcere e travisare; in tutto temersi malizia e disegno: e così bisognerebbe lasciare intatte 
tutte le storie, perché tutte a forza di cavilli possono mettersi a paragone.’73 
 Hoewel de eigentijdse boodschap van Meucci alles behalve verhuld was, bleef in de 
opera echter een zekere afstand bestaan tussen het gerepresenteerde verleden en de actualiteit: 
de voorstelling was nog altijd een metafoor van de eigentijdse problematiek. Tijdens het 
turbulente biennio van 1848-1849 zou deze afstand echter vaak geheel verdwijnen. Het 
patriottisch sentiment kon toen de vrije loop worden gelaten. Voor het eerst werden de 
gebeurtenissen van Legnano en Pontida ook buiten Milaan herdacht en gevierd, omdat deze 
gedachtenisviering van de geschiedenis van de Lega Lombarda onderdeel werd van de 
eigentijdse politieke gebeurtenissen. Bij deze patriottische apotheose van de mythe speelden 
enkele van de intellectuelen die haar in de voorgaande decennia mede vorm en inhoud 
hadden gegeven, opnieuw een grote rol. 
 Cesare Cantù, bijvoorbeeld, was betrokken bij een historische optocht die op 27 
februari 1848 in Turijn werd gehouden in het kader van de feesten die waren losgebarsten 
toen koning Carlo Alberto een grondwet (het Statuto) had aangekondigd.74 Daarbij verscheen 
op Piazza Vittorio temidden van de feestende menigte opeens een groot carroccio, getooid met 
een groot kruis en het vaandel van het Huis van Savoia. Omdat het publiek dit spektakel niet 
helemaal had begrepen, werd aan Cantù de taak toebedeeld achteraf tekst en uitleg te geven. 
Op de bladzijden van Il mondo illustrato omschreef hij daartoe het carroccio als ‘è il testimonio 
che i nostri padri, villani e disarmati, poterono veder le spalle degl’imperatori più grandi di 
Germania’.75  
 Enkele maanden later nam Cantù deel aan een andere ceremonie waarin de twaalfde-
eeuwse geschiedenis centraal stond. Op 7 mei 1848, in de dagen dat Milaan zich bevrijdde 

 
73 Idem, met name de ‘Lettera ad un amico che serve di prefazione’, aldaar V-XVII. 
74 Dit feest was bedoeld om de instelling van de Piemontese grondwet, op 4 maart 1847, te vieren, zie: I. 
Porciani, La festa della nazione, met name 21-51. 
75 Het citaat komt uit: P. Brunello, ‘Pontida’ in: I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, (Rome/Bari, 
Laterza, 1997) M. Isnenghi (red.), 16-28, aldaar 19. 
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van de Oostenrijkers en de druk op Lombardije toenam om te fuseren met het koninkrijk 
Piemonte, kwamen vertegenwoordigers van verschillende steden uit de regio bijeen in het 
klooster van de Heilige Jacobus in Pontida, om er de eed van 1167 te herdenken. Er werden 
toespraken gehouden en een herdenkingsmis opgedragen, waarbij beeltenissen van de pausen 
Alexander III en Pius IX en een tricolore met de wapens van Savoia werden gezegend. Cantù 
zelf sprak de verzamelde menigte toe, riep de ‘gezegende’ geweldenaar Alberto da Giussano 
in herinnering en prees zowel de historische als de huidige vrijheid en eensgezindheid. Ten 
slotte hernieuwden de aanwezigen bij herhaling hun geloften en zwoeren liever hun bloed te 
vergieten dan toe te staan dat een buitenlandse voet opnieuw de Italiaanse bodem zou 
bezoedelen.76  
 Net als Cantù was ook Massimo D’Azeglio de geschiedenis van de Lega Lombarda 
niet vergeten tijdens die hete lente van 1848. Adjudant D’Azeglio nam deel aan het offensief 
dat de pauselijke vrijwilligerskorpsen ondernamen om de communicatielijnen te doorbreken 
in het zogenaamde Quadrilatero, het vierkant met Oostenrijkse verdedigingslinies in Noord-
Italië. Toen de troepen de oversteek moesten maken over de rivier de Po, probeerde hij met 
een dagorder hun moreel op te peppen door een retorische parallel te trekken tussen het 
huidige offensief, de kruistochten en de Lega Lombarda. De oorlog tegen Oostenrijk, voor 
nationale vrijheid en onafhankelijkheid, werd geleid door de paus en was geheiligd door 
universele, christelijke waarden. ‘Sia nostro il grido di guerra: “Iddio lo vuole!”’ D’Azeglio 
zette de historische symboliek van zijn woorden kracht bij door zijn soldaten als ware 
kruisvaarders een rood kruis op hun borst te spelden. Hij vervolmaakte ten slotte zijn 
jarenlange fascinatie voor de geschiedenis van de Lega Lombarda door een heus carroccio te 
bouwen, dat tijdens de rest van die voorjaarscampagne van generaal Durando werd 
meegevoerd om diens mannen tot moed aan te sporen.77  
 Aan het begin van 1849 concentreerde de aandacht van de Italiaanse patriotten zich 
steeds meer op Rome. Paus Pius IX was de stad ontvlucht en aan het einde van januari werd 
een wetgevende vergadering bijeengeroepen. In dit gespannen klimaat, aan de vooravond van 
de proclamatie van de Romeinse Republiek, kwam Giuseppe Verdi naar Rome om de 
première van zijn La battaglia di Legnano (afb. 20) te leiden. Vanuit zijn ballingsoord Parijs had 
hij de revolutionaire golf die over Italië spoelde met grote spanning gadegeslagen en hij was 
onmiddellijk naar Milaan gereisd zodra daar de barricades werden opgeworpen. Na zijn 
terugkeer naar Parijs bleef hij zich voor de nationale zaak inspannen, door een petitie voor 
Franse steun te ondertekenen en de muziek te schrijven voor het strijdlied Suona la tromba van 
Goffredo Mameli, waarover hij schreef: ‘Possa quest’inno, fra la musica del cannone, essere 

 
76 C. Cantù, Romanzo autobiografico, 554-555 en het pamflet La lega lombarda giurata in Pontida il 7 aprile 1167 ivi 
festeggiata il 7 maggio 1848. Descrizione coi discorsi pronunziati dal sacerdote Locatelli - Cesare Cantù - Francesco Cusani 
(Milaan, Pirotta e C., 1848). Opmerkelijk genoeg noemt Cantù nu 1162 als het jaar waarin de beroemde eed 
van Pontida zou hebben plaatsgehad. 
77 Zie de brief van Massimo D’Azeglio aan Marco Minghetti van 19 april 1848 in: D’Azeglio, Epistolario 1819-
1866, vol. IV, nr. 96, 121-122; Zie ook G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna vol. 3: La rivoluzione nazionale 
(1846-1849) (Milaan, Feltrinelli, 1991), 212; M. D’Azeglio, Relazione delle operaziopni del generale Durando nello 
stato veneto [Rome 1848] in: Idem, Scritti politici e letterari di Massimo D’Azeglio, vol. 2 (Florence, Barbera, 1872), 
1-23; Voltmer, Il carroccio, 16-17 and C. Ravioli, La campagna nel Veneto del 1848, tenuta sotto la condotta del 
generale Durando, comandante delle truppe pontificie nel Veneto (Rome, Tip. Tiberina, 1883), 209. 
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presto cantato nelle pianure lombarde.’78 In dezelfde maanden werkte hij aan een opera 
waarvoor hem een subject voor ogen stond dat ‘italiano e libero’ moest zijn. Uiteindelijk 
stelde zijn librettist Salvatore Cammarano hem voor ‘di tratteggiare l’epoca più gloriosa della 
storia italiana, quella della Lega Lombarda’. Cammarano was ervan overtuigd dat ‘si fatto 
argomento dovrà scuotere ogn’uomo che ha nel petto anima italiana!’.79 Verdi stemde toe in 
het thema en drong er bij de dichter op aan bijzondere aandacht te besteden aan passages 
waarin de Lombarden uitdrukking gaven aan hun vijandschap jegens Barbarossa: ‘Li desidero 
forti ed energici questi versi; io desidererei che manifestassero quest’idea: Verrà un tempo in cui 
i vostri discendenti avranno orrore di portare il vostro nome ecc., ecc…’80 
 Verdi zou niet worden teleurgesteld in het effect dat zijn opera teweegbracht: onder 
het rumoer van de revolutie werd de representatie van de slag bij Legnano tot de ultieme 
expressie van de patriottische dadendrang. Op 27 januari jubelde het tijdschrift Pallade hoe 
Verdi ‘Lombardo quale egli è, offre colla penna il tributo che non potrebbe con la spada alla 
sua patria infelicissima, affinché dalle ricordanze delle glorie passate prenda ella ristoro delle 
sventure presenti e presagio dei trionfi avvenire.’81 Al op de avond van de generale repetitie, 
geleid door Verdi, werd duidelijk hoe hooggespannen de verwachtingen waren, toen in het 
Teatro Argentina een grote, ongenode menigte zich een weg naar binnen zocht. Tot twintig 
keer toe werd de maestro teruggeroepen op het toneel om het applaus in ontvangst te nemen. 
De volgende dagen waren de kaartjes voor de komende voorstellingen onmiddellijk 
uitverkocht en bleef het enthousiasme onveranderd groot. Na één voorstelling werden Verdi 
en de solisten, begeleid door een muziekkorps, de stad rondgereden in een rijtuig, onder het 
voortdurend gejuich van een menigte die de componist tot bij zijn logement achtervolgde. 
Vooral de laatste aria, ‘Chi muore per la patria’, veroorzaakte grote opwinding en werd een 
groot aantal keren herhaald, zowel binnen als buiten het theater.82 De aria bejubelt de 
overwinning van de verenigde Lombarden op Barbarossa als een nationale triomf: ‘Dall’Alpi a 
Cariddi echeggi vittoria!’ Terwijl in deze scène het carroccio voor de kerk wordt geplaatst voor 
een dankmis, betaalt de Milanees Arrigo de bevrijding met zijn leven. Als de ridders van de 
Compagnia della Morte zijn lichaam toedekken met het banier uit de top van het carroccio, 
blaast hij zijn laatste adem uit, terwijl hij zingt: ‘È salva, è salva l’Italia! Io spiro... e benedico il 
ciel!’ 

 
78 Het manifest van de petitie is opgenomen in een appendix bij: I copialettere di Giuseppe Verdi [1913] (Bologna, 
A. Forni, 1979) G. Cesari en A. Luzio (red.), 466-467: ‘Messieurs, Nous venons de recevoir des nouvelles de 
Milan, à la date du 4 août. On se prépare à une défense désespérée. La proclamation du général Radetzky ne 
prouve que le sort qui est réservé aux Lombards. Ils mourront au cri de: Vive l’Italie!’ etc. Voor de hymne Suona 
la tromba, zie de brief van Giuseppe Verdi aan Giuseppe Mazzini van 18 oktober 1848 in: Idem, 469-470. 
79 See C. Gatti, Verdi (Milaan, Alpes, 1931), 2 vol., aldaar vol. I, 305 en de brief van Salvatore Cammarano aan 
Giuseppe Verdi van 20 april 1848 in: Carteggio Verdi-Cammarano 1843-1852 (Parma, Istituto di Studi Verdiani, 
2002) C.M. Mossa (red.), nr. 17, 19-21. 
80 Giuseppe Verdi aan Salvatore Cammarano, Parijs, 23 november 1848 in: I copialetter di Giuseppe Verdi, 60-62. 
81 Pallade, giornale d’ogni sera, 27 januari 1849 (nr. 456). Geciteerd in: Verdi. Tutti i libretti d’opera (Rome, 
Newton, 1996), P. Mioli (red.), 2 vol., vol. 1, 282-283. 
82 Ten minste twee bronnen getuigen hiervan: Pallade, 5 februari 1849, geciteerd in: Verdi. Tutti i libretti, en het 
Bolognese Teatri bij monde van zijn correspondent in Rome, zonder datum (1849), geciteerd in: M. Rinaldi, 
Due secoli di musica al Teatro Argentina (Florence, Olschki, 1978), 3 vol., vol. 2, 843. 
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In de belevingswereld van de mannen en vrouwen die de revolutionaire opwinding van de 
Romeinse Republiek aan den lijve ondervonden, groeide La Battaglia di Legnano uit tot een 
meesterwerk dat hun diepste gevoelens feilloos vertolkte. In het blad Pallade luidde het dan 
ook: ‘Questa Italia, che non ha guari si deliziava delle soavi melodie di questo giovane 
lombardo, oggi ha luogo di attingere dalla severità e robustezza di quest’ultimo patriottico 
lavoro quell’ardente scintilla che valga a ridestare e spandere il nazionale ardimento.’83 
 De ontwikkeling in de perceptie van de Lega Lombarda, met deze laatste anekdote als 
hoogtepunt, laat zien hoe het historische thema uiteindelijk werd getransformeerd tot het 
sentiment van de actualiteit. De oorspronkelijke, Milanese of Lombardische connotatie van 
deze geschiedenis had plaatsgemaakt voor een algemene nationaalpatriottische geestdrift, die 
zou voortbestaan tot aan de Tweede Wereldoorlog en, in afgezwakte vorm, ook daarna. In 
die gedaante werd deze episode onderdeel van een reeks historische mythen die, net als de 
geschiedenis van de Lega, ieder een eigen lokale herkomst hadden en teruggingen op een 
eigen traditie. De lokale trots bleef onverminderd groot, vooral in Milaan en zijn voorposten 
Pontida en Legnano, waar de herinnering aan de Lega levend werd gehouden. Maar meer 
dan als stoffelijk erfgoed had deze mythe vooral betekenis als krachtig symbool, dat niet aan 
plaats gebonden was. Ze representeerde (het streven naar) de Italiaanse natiestaat en ontsteeg 
daarmee een specifiek cultureel, historisch of geografisch kader. 

 
83 Pallade, giornale d’ogni sera 458, 27 januari 1849. 
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