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5. 
 
Een magnifieke erfenis? 
Lorenzo de’ Medici en de romantische verbeelding 
 
De naam van Lorenzo il Magnifico di Piero de’ Medici geldt in het algemeen cultureel discours 
vandaag haast als synoniem voor de gouden tijd van de Italiaanse renaissance en in het 
bijzonder voor het primaat van de stad Florence in die culturele bloei. Meer dan welke 
andere historische figuur wordt hij beschouwd als degene in wie zich de unieke kenmerken 
van dit tijdperk verenigden, als de hoogste vertegenwoordiger van een politieke en culturele 
orde die als typisch Italiaans wordt gezien, zowel in Italië als daarbuiten.  
 Deze associaties zijn in belangrijke mate het gevolg van een lange traditie van 
mythevorming. Deze nam al vòòr het leven van Lorenzo zijn aanvang, onder de regering van 
zijn voorzaten Cosimo de Oude en Piero, die met succes de dynastieke glorie van het Huis 
Medici hadden gepropageerd.1 Tijdens zijn leven vond de cultus rond zijn persoon, die 
Lorenzo zelf aanzienlijk stimuleerde, een vruchtbare voedingsbodem in die oudere 
Florentijnse cultuur. Vooral de rijke hagiografie over zijn persoon zou bij zijn leven, maar 
ook lang na zijn dood in 1492 het beeld van Lorenzo als Il Magnifico blijven bepalen.2 In de 
turbulente periode tot 1512 bleef de herinnering aan de betrekkelijk stabiele periode van 
Lorenzo’s heerschappij levend. De ‘laurentiaanse legende’ werd gekenmerkt door de lof voor 
Lorenzo’s burgerlijke deugden, fijnzinnige artistieke kwaliteiten, religieuze piëteit, zijn en 
Florence’s prestige aan Italiaanse en buitenlandse hoven, zijn eigenschappen van diplomatie 
en voorzichtigheid en ten slotte ook door de duistere kanten aan zijn persoonlijkheid.3 Na 
1512 verdwenen geleidelijk deze verschillende lagen in de representatie van Lorenzo, zodra 
hij de inzet werd van de legitimatie van de macht van het nieuwe Medici-principaat (met een 
korte uitzondering voor de periode 1527-1530). Hier was Lorenzo onderdeel van de bredere 
mythe van de Medici-dynastie en vertegenwoordigde hij bij uitstek het culturele primaat van 
dat Huis in het patronage van letteren, kunsten en monumenten. Toch verloor de mythe ook 
haar politieke, ambigue lading niet. Het voorbeeld van de laurentiaanse periode werd door 
tegenstanders van het principaat gebruikt om tot matiging en respect voor de democratische 
traditie aan te manen; door medestanders van de Medici-dynastie werd het aangegrepen om 
de continuïteit van de macht tussen republiek en principaat te legitimeren. In beide gevallen 
leek de heerschappij van Lorenzo te worden voorgesteld als een breekpunt in de Florentijnse 
geschiedenis. Enerzijds werd ze gezien als sluitstuk en laatste bloeiperiode van de republiek, 

 
1 Zie Lorenzo dopo Lorenzo. La fortuna storica di Lorenzo il Magnifico (Florence, Silvana Editore, 1992) P. Pirolo 
(red.), catalogus bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de 500-ste sterfdag van Lorenzo il Magnifico, 
Florence, Biblioteca Nazionale, 4 mei-30 juni 1992.  
2 P. Viti, ‘Il mito di Lorenzo nell’umanesimo Fiorentino’ in: Lorenzo dopo Lorenzo, 59-119, aldaar 61. Viti noemt 
auteurs als Angelo Poliziano, Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Bastiano Serforesi, Leon Battista 
Alberti, Nicodemo Folegno, Alessandro Braccesi, Cantalicio, Domizio Calderini en Lorenzo Lippi. Zie hierover 
ook: E.B. Fryde, ‘Lorenzo de’ Medici: a survey of the historiography and of the primary sources’ in: Idem, 
Humanism and Renaissance historiography (Londen, Hambledon Press, 1983), 115-141. 
3 Viti, ‘Il mito di Lorenzo’, 123. 
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waarvan echter tegelijkertijd het verval al zichtbaar was, omdat ze langzaam maar zeker door 
de Medici werd gesmoord. Anderzijds werd Lorenzo’s hegemonie geïnterpreteerd als 
vooruitwijzing onder de late republiek naar de roem en rijkdom die zijn Huis Florence en 
Toscane onder het principaat zou brengen.  
 Hoe dan ook werd ook de culturele politiek van de eerste groothertogen nog 
gekenmerkt door een opvallende eerbied voor het rijke republikeinse verleden van de stad, 
met een bijbehorende representatie van de figuur van Lorenzo als ‘primus civis’. Die 
verdween in de zeventiende eeuw, toen de figuur van Lorenzo steeds meer de rust en orde 
van het absolutistische regime van het groothertogdom moest legitimeren. In de achttiende 
eeuw, na het verdwijnen van de Medici-dynastie van de Toscaanse troon, leken Il Magnifico 
en zijn heerschappij steeds minder als politieke mythe verbonden aan één specifieke 
geografische en historische plaats en steeds meer een algemene, escapistische culturele 
legende. Zo dook Lorenzo ook in de geschriften van Voltaire op als boodschapper van het 
verlicht despotisme, als rolmodel voor zowel Lodewijk XIV als Frederik van Pruisen. Pas in 
de late achttiende eeuw kreeg Lorenzo zijn politieke beladenheid terug, in de tragedie en de 
geschriften van Vittorio Alfieri en daarna in het werk van Sismondi, die worstelde met de 
vraag hoe de recente aardverschuiving in de Europese politiek en vooral de figuur van 
Napoleon in historisch perspectief geplaatst moesten worden. De houding van de nieuwe 
geschiedvisie van het Risorgimento ten aanzien van de figuur van Lorenzo was al net zo 
tweeslachtig als die jegens de renaissance in het algemeen. Deze periode werd aan de ene kant 
gezien als bron van nationale trots, waarbij de culturele wedergeboorte van de vijftiende en 
zestiende eeuw een voorbode moest zijn van het politieke reveil van de eigen tijd. Aan de 
andere kant gold ze juist vanuit politiek oogpunt als nationale schandvlek, omdat in deze 
eeuwen een einde was gekomen aan de middeleeuwse vrijheid en autonomie, waarbij de 
Italianen zelf bepaald niet vrijuit gingen. Deze nieuwe, ‘nationale’ representatie van Lorenzo 
en zijn tijd kwam in de eerste helft van de negentiende eeuw in aanraking met zowel de 
voortgaande traditie van Florentijnse, stedelijke trots als de internationale verbeelding van Il 
Magnifico. In het onderstaande komt de representatie aan de orde van een aantal 
sleutelmomenten uit Lorenzo’s leven en de crisis van de Florentijnse republiek na zijn 
overlijden. Zoals zal blijken bleef de keuze voor deze episoden van de zestiende tot de 
negentiende eeuw in grote lijnen gehandhaafd.  
 
Bruti toscani: de Pazzi-samenzwering 
 
De ambivalentie van de Lorenzo-mythe kwam bij uitstek naar voren in de representatie van 
een cruciale gebeurtenis uit zijn jonge jaren, die we vooral kennen dankzij het achtste boek 
van Machiavelli’s Istorie fiorentine (1520). Daarin is te lezen hoe de broers Lorenzo en 
Giuliano, net als hun grootvader Cosimo en vader Piero steeds meer macht in de Florentijnse 
republiek naar zich toetrokken. Vooral één familie, die met haar rijkdom en invloed dit 
streven in de weg stond, moest het daarbij ontgelden: de Pazzi. Toen een van hen door 
toedoen van de Medici een enorme erfenis misliep, was de maat vol. Francesco de’ Pazzi, 
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neef van pater familias Jacopo, vatte het plan op voor een moordaanslag op Lorenzo en 
Giuliano en vond steun bij de rancuneuze aartsbisschop Salviati van Pisa, die onlangs was 
gepasseerd voor het patriarchaat van Florence. Bij hen voegden zich onder meer Giovan 
Battista da Montesecco, Bernardo Bandini, Napoleone Franzesi, Antonio da Volterra en de 
priester Stefano da Bagnone. Alleen de ernstige en erudiete Rinato de’ Pazzi zou het plan 
scherp hebben veroordeeld. 
 Twee keer moesten de samenzweerders van een aanslag afzien, omdat Giuliano niet 
kwam opdagen. Hij was ook een derde keer weggebleven, als Francesco de’ Pazzi hem op 
zondag 26 april 1478 niet onder valse voorwendselen naar de vespers in de dom zou hebben 
gelokt. Daarmee was Giuliano’s vonnis getekend. Op het afgespoken moment tijdens de mis 
stortte eerst Bandini zich op hem en stak een dolk in zijn borst. Daarna wierp ook de furieuze 
Francesco de’ Pazzi zich op het lichaam en maaide daarbij zo woest met zijn dolk dat hij 
ongemerkt zijn eigen been raakte. Lorenzo kwam er beter vanaf. De taak hem om te brengen 
lag in handen van de apostolisch vicaris Antonio da Volterra en de priester Stefano. Die 
wisten Lorenzo slechts een nekwond toe te brengen, voordat hij zich al vechtend in de 
sacristie verschanste. Toen hij na enkele uren tevoorschijn kwam en in triomf naar huis werd 
gevoerd, waren de samenzweerders noodgedwongen afgedropen. Intussen liep ook de poging 
van hun handlangers om het Palazzo Pubblico te bezetten op een fiasco uit, toen de 
coupplegers door hun eigen stommiteit en de sluwheid van de magistraten opgesloten 
raakten. Vergeefs probeerde de oude Jacopo de’ Pazzi nog een spontane vrijheidsopstand te 
ontketenen bij het volk, dat echter massaal op de hand van de Medici was geraakt. De 
samenzweerders werden allen gedood en hun leiders als afschrikwekkend voorbeeld uit de 
ramen van het Palazzo Pubblico opgehangen. 
 
Alfieri en Cesarotti  
 
Dankzij de faam van de Florentijnse historiografie, vooral die van Machiavelli, was deze 
episode ook buiten Toscane niet geheel onbekend. Vittorio Alfieri uit Asti kende haar echter 
niet, toen hij in 1777 in Florence aankwam. Het idee om zijn twaalfde tragedie aan dit thema 
te wijden kwam van een vriend, de Sienese erudiet Francesco Gori Gandellini. Ter inspiratie 
wees Gori de dichter op de Istorie fiorentine en de Discorsi van Machiavelli,4 voor wie de 
waardering in Florence in diezelfde jaren tot een hoogtepunt kwam, culminerend in de 
zesdelige editie van de Opere (1782) en het monument in de Santa Croce (1787). Alfieri werd 
meteen gegrepen door het werk van de secretaris. De fascinatie die later zou leiden tot het 
beschouwelijke Del principe e delle lettere (1788) en het polemische Della Tirannide (1789), 
mondde allereerst uit in het treurspel La congiura de’ Pazzi (1779-1781).  

 
4 V. Alfieri, ‘Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso’ in: Idem, Opere (Milaan/Napels, Ricciardi, 1977), 2-
328, aldaar ‘Epoca quarta’, capitolo IV, 195: ‘Da lui [il Gori] ebbi il pensiero di porre in tragedia la congiura de’ 
Pazzi. Il fatto m’era affatto ignoto, ed egli mi suggerì di cercarlo nel Machiavelli a preferenza di qualunque altro 
storico.’ Zie ook: M. Pagliai, ‘Alfieri, Cesarotti e la congiura de’ Pazzi’ in: Atti e memorie dell’Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere ‘La Colombaria’ 36 (1971), 233-264, aldaar 259. 
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Alfieri lijkt in de late achttiende eeuw niet de eerste in Florence te zijn geweest die op het 
idee kwam een tragedie aan dit historische thema te wijden. De senator, dichter en Pope-
vertaler Anton Filippo Adami was echter niet verder gekomen dan enkele passages.5 Daarna 
had de radicale patriot Francesco Saverio Catani hetzelfde plan opgevat. In 1777 publiceerde 
hij de eerste tragedie van een reeks getiteld La reale Medicide divisa in sette Tragiche Feste 
Teatrali. Twee jaar later verscheen – vermoedelijk in eigen beheer gepubliceerd – het derde 
en laatste van de voorgenomen zeven treurspelen, La congiura de’ Pazzi. De tekst werd door 
verschillende Florentijnse boekverkopers aangeboden en naar verluidt kwam het zelfs zes keer 
op de planken van een van de theaters, waar het voor grote commotie zorgde.6 Het lijkt er 
daarmee op dat de autoriteiten Catani’s felle aanklacht tegen de tirannie hebben gedoogd. 
Een paar jaar later echter zouden zijn subversieve geschriften, samen met die van de 
revolutionair Filippo Buonarroti, leiden tot zijn arrestatie.  
 Alfieri lijkt voorzichtiger te zijn geweest. Zijn interpretatie van de gebeurtenis doet 
vermoeden waarom de tragedie voorzichtigheidshalve niet in Toscane openbaar werd 
gemaakt, maar pas in 1783 in Padua werd voorgedragen en in 1788-89 in Parijs werd 
uitgegeven.7 Hij permitteerde zich een grote vrijheid ten aanzien van de overlevering. 
Francesco de’ Pazzi en zijn broer Guglielmo, echtgenoot van Bianca de’ Medici en feitelijk 
een buitenstaander in het complot, verenigde hij in één nieuw personage: Raimondo. Het 
hoofd van de familie noemde hij Guglielmo, op het moment van de samenzwering tevens 
gonfaloniere van de republiek.8 De Pazzi zijn in Alfieri’s voorstelling martelaren voor de 
vrijheid, terwijl vooral Lorenzo ondanks zijn ‘alti sensi’ wordt afgeschilderd als een tiran, die 
de republiek het ‘mediceo giogo’ oplegde en daartoe ‘gravi oltraggi’ beging.9 Dat de 
samenzwering mislukte, doet voor Alfieri niets af aan de deugdzaamheid ervan: ‘È vero: anco 
il tentarlo fama promette.’10 Het gewijde decor voor de aanslag achtte hij niet aanstootgevend, 
maar juist zeer gepast voor het offer van een tiran die Gods bestaan tartte. Raimondo blijft de 

 
5 De verwijzing naar Adami staat in: ‘La Congiura de’ Pazzi Tragedia col motto ‘Quel che nell’Opre sue da retta 
a ognuno, Se Stesso offende, e non contenta alcuno’ in: Giornale fiorentino istorico politico letterario, vol. 2 (1779), 
oktober, 374-378, aldaar 376. Het betreft hier een recensie van het ondergenoemde stuk van Catani. 
6 De drie gerealiseerde tragedies van Catani: La reale Medicide esponente nella morte di Don Garzia i fatti più speciali 
di Cosimo Duca II di Firenze poscia granduca di Toscana (Florence, Cambiagi, 1777); La Reale Medicide esponente la 
morte di Francesco Primo gran-duca di Toscana e della Bianca Cappello patrizia veneta di lui consorte (Florence, 
Cambiagi, 1778) en La Congiura de’ Pazzi (Florence, Cambiagi, 1779). Catani zelf noemt nog de tragedie 
‘Ferdinando Primo o sia la morte della Ghinucci’, die hij als eerste van de zeven zou hebben voltooid. Zie de 
recensies: ‘La Real medicide o sia la morte du Bianca Cappello, e di Francesco I Gran Duca di Toscana Festa II’ 
in: Giornale fiorentino, vol. 1 (1778), 63-65 en ‘La Congiura de’ Pazzi’ in: Giornale fiorentino, vol. 2 (1779), 374-
378 en de ‘Lettera diretta al Sig. Cav. [Mario Ranieri Bianchi] di Siena Giamberlano di S.A. R. il Granduca di 
Toscana dall’Autore della Tragedia “La Congiura de’ Pazzi’ in: Giornale fiorentino, vol. 2 (1779) afl. november, 
423-432. De relatie tussen deze tragedie en die van Alfieri is onduidelijk. In zijn brief verweert Catani zich 
tegen de aantijging dat ‘un colto cavalier forestiero’ zijn naam zou hebben gebruikt voor deze publicatie. 
Mogelijk deden in 1779 al geruchten over Alfieri’s werk de ronde. 
7 Alfieri, ‘Vita di Vittorio Alfieri’, 232: ‘Stimai bene per allora di non aggiungere alle dieci stampate le quattro 
altre tragedie che mi rimanevano, tra le quali sì la Congiura de’ Pazzi, che la Maria Stuarda, potevano in quelle 
circostanze accrescere a me dei disturbi, ed a chi assai più mi premea che me stesso.’ Pagliai, ‘Alfieri, Cesarotti e 
la congiura de’ Pazzi’, 238. 
8 Jacopo de’ Pazzi had dit ambt inderdaad vervuld maar het jaren voor de samenzwering alweer verlaten. 
9 V. Alfieri, La congiura de’ Pazzi. Tragedia, vol. XII van: Idem, Tragedie - edizione critica (Asti, Casa d’Alfieri, 
1968) L. Rossi (red.), I, 3-4, (25). 
10 Alfieri, La congiura de’ Pazzi, III, 7-8, (53). Ook hier is Raimondo aan het woord. 
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gruwelijke dood bespaard die hij bij Machiavelli stierf, doordat hij zijn eigen leven neemt als 
alle hoop is vervlogen. In Lorenzo’s besluit spreekt ten slotte het inzicht van Alfieri, dat het 
oordeel over de congiura altijd aan de tijd onderhevig zal blijven: ‘E avverrar sol può il tempo/ 
me non tiranno, e traditor costoro’.11  
 Alfieri deed zijn eerste bundel tragedies vergezeld gaan van een Parere dell’autore. Hij 
stelde daarin vast dat samenzweringen wellicht nog moeilijker in een tragedie te vatten waren 
dan het was geweest om ze ten uitvoer te bengen. In het geval van de Pazzi waren de 
historische feiten bovendien onvoldoende ‘tragediabile’, hetgeen zijn aanpassingen 
rechtvaardigde 
 

‘poiché dal solo contrasto tra le diverse passioni, o di legami, o di sangue, viene a nascere 

quell’ondeggiamento d’affetti suscettibile veramente di azion teatrale, fra l’odio che vorrebbe 

spento il comune oppressore, e quell’altro qualunque affetto che lo vorrebbe pur salvo.’12  

 
In het scheppen van zulke ‘importanti e utilissime passioni’ achtte Alfieri zich geslaagd. 
Desondanks leed zijn stuk onder de historische beperkingen van een ‘modernissimo fatto, 
succeduto in un paese picciolissimo; fatto, da cui non ne risultavano che debolissime, oscure, 
e passegere conseguenze (…)’. De auteur lijkt daarmee teleurgesteld in de afloop van de 
samenzwering, waarvan hij zichzelf postuum als een van de sympathisanten beschouwde.13 
 De enige criticus die op inhoudelijke in plaats van stilistische aspecten reageerde, was 
Melchiorre Cesarotti, die vermoedelijk in 1783 in Padova getuige was van Alfieri’s 
voordracht. Korte tijd later schreef hij de auteur een brief waarin hij diens werk afkeurend 
vergeleek met dat van Shakespeare, die immers ook placht te ‘mettere in azione ed in dialogo 
una storia atroce qualunque siasi’. Zijn bezwaren tegen Alfieri’s geschiedvervalsing zijn veel 
minder van principiële aard dan ingegeven door zijn eigen visie op de gebeurtenissen, want 
 

‘I Medici […] hanno imposto alla fama; essi lasciarono un nome non solo rispettato a Firenze, 

ma caro e venerato in Italia. Lorenzo non occupò la Signoria, ma la riceve come ereditaria da 

Piero e da Cosimo: il suo governo non fu tirannico, almeno secondo le idee comuni.[...] 

All’incontro, i Pazzi non furono mai risguardati come eroi della libertà; né le loro qualità e il 

loro credito diedero splendore alla loro impresa, che fu sempre considerata come un 

complotto di scellerati.’14 

 
Cesarotti riep Alfieri daarom op zijn plot radicaal te herzien. Lorenzo zou zijn ware gedaante 
moeten aannemen van een wijze vorst die ‘vorrebbe vincer gli ostacoli colla dolcezza e far 
che i grandi e ‘l popolo conoscessero a poco a poco il bisogno d’un tal governo’. Guglielmo 

 
11 Idem, V, 264-265 (94). 
12 V. Alfieri, ‘Parere dell’autore sulle presenti tragedie’ in: Idem, Tutte le opere, vol. Le tragedie (Milano, 
Mondadori, 1957), 1009-1069, aldaar 1031. 
13 Alfieri, ‘Parere dell’autore’, 1031-1033. 
14 Geciteerd door: Pagliai, ‘Alfieri, Cesarotti e la congiura de’ Pazzi’, 260. Het manuscript van Cesarotti’s brief 
waaruit Pagliai citeert werd overigens al eerder gepubliceerd in V. Alfieri, Tragedie (Florence, Le Monnier, 
1866), C. Milanesi (red.), vol. II, 574. 



 

 173 

was een brave burger die met list en bedrog tot de snode plannen werd overgehaald door zijn 
boosaardige zoon Raimondo, die ongebreidelde eerzucht verdoezelde met vals patriottisme. 
De dramatische aanslag in de dom moest het publiek doen gruwen van het misbruik van de 
religie, de patriottistische hypocrisie en het fanatisme van de Pazzi. 
 
Roscoe en Sismondi 
 
De tegenstelling tussen Alfieri en Cesarotti kreeg een veel invloedrijker vervolg in het werk 
van twee niet-Italiaanse auteurs. De eerste daarvan was de koopman William Roscoe uit 
Liverpool, die na vijftien jaar van voorbereidingen in 1796 de biografie Life of Lorenzo 
publiceerde.15 
 Roscoe zag in de Italiaanse vijftiende eeuw een plotselinge, haast onverwachte 
opbloei van welvaart en beschaving, zoals eerder was voorgesteld door Voltaire en Gibbon, 
die zelf al met de gedachte had gespeeld een biografie van Lorenzo te schrijven.16 De rol van 
de Medici, met name Lorenzo, in deze culturele wederopstanding achtte hij cruciaal: zonder 
Lorenzo geen renaissance. In aansluiting op de ideeën van de literatuurhistoricus Tiraboschi17 
signaleerde Roscoe deze culturele opleving vooral in de literatuur. Dit onderstreepte 
andermaal de sleutelrol van Lorenzo, immers zelf een begenadigd poëet. Het derde deel van 
de biografie bevatte daarom een bloemlezing van ontdekte, ongepubliceerde gedichten van 
Lorenzo, die extra kracht moest bijzetten aan het beeld van ‘perhaps, upon the whole, the 
most extraordinary man that any age or nation has produced.’18  
 Opvallend genoeg is Roscoe nooit in Italië geweest. Het veldwerk liet hij over aan 
zijn vriend William Clarke uit Everton, die materiaal verzamelde in de Florentijnse 
instellingen en in kisten naar Liverpool stuurde. Wellicht heeft de afstand ertoe bijgedragen 
dat Roscoe van Lorenzo een round character maakte, dat hij zeer eenduidig waardeerde.19 In 
zijn visie was alles ondergeschikt aan het streven van Lorenzo naar verlichting, vooruitgang en 
welvaart. Dit is goed te illustreren aan de hand van Roscoe’s voorstelling van de Pazzi-
samenzwering.  
 Hij schept daarin een zwartwit contrast tussen ‘two men who were an honour to their 
age and country’ en een ‘band of ruffians’. Hun complot zou heimelijk worden gedreven 
door de machtshonger van paus Sixtus IV en door de wanhopige hebzucht en afgunst van de 
Pazzi, van wie Roscoe met grote minachting portretten schetst. Anders dan Machiavelli 

 
15 De eerste Italiaanse editie: Vita di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico (Pisa, Capurro, 1816), 2 vol., vertaald 
door G. Mecherini. 
16 In Le siècle de Louis XIV (1752) wees Voltaire de Italiaanse renaissance aan als een van de vier grote 
bloeiperioden uit de geschiedenis van de menselijke beschaving; de Medici speelden daarbij een vooraanstaande 
rol. In zijn Essai sur le moeurs et l’esprit des nations (1756) wees hij aan Florence een primaat toe temidden van de 
andere Italiaanse steden, vooral toen Cosimo en Lorenzo aan de macht waren gekomen. De verwijzing naar 
Gibbon, diens The history of the decline and fall of the Roman empire (1776-1789) en voornemen komt uit: W.K. 
Ferguson, The Renaissance in historical thought (Boston, Houghton Mifflin, 1948), 106 (116). 
17 G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana [1772-1782] (Milaan, N. Bettoni, 1833), 4 vol., zie aldaar vol. 2, 
de pf. XIV ‘Elogio di Lorenzo de’ Medici’, 504-505. 
18 Henry Roscoe over het streven van zijn vader in de biografie The life of William Roscoe (Londen/Edinburgh, 
Cadell/Blackwood, 1833), 67. 
19 J.B. Bullen, The myth of the Renaissance in nineteenth-century writing (Oxford UP, 1994), 38-58, aldaar 42.  
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beschreef hij ook de oude Jacopo als ‘an unprincipled libertine, who [...] sought an 
opportunity of averting or concealing his own ruin in that of the republic’.20 Het complot 
stelt hij niet alleen voor als moordaanslag, maar tevens als aanslag op de rust en vrijheid van 
het Florentijnse volk. Dat leefde in grote tevredenheid en dankbaarheid jegens de Medici, 
hetgeen in Roscoe’s ogen in belangrijke mate het mislukken van de samenzwering 
verklaarde. Lorenzo dankt zijn leven daarom behalve aan zijn dappere verdediging in de dom 
aan zijn verstandige en rechtvaardige politiek.21 Daarvan getuigde ook zijn vergeefse oproep 
aan het volk om de kalmte te bewaren, nadat hij aan de dood was ontsnapt en zijn broer had 
zien sterven: ‘Lorenzo had exerted all of his influence to restrain the indignation of the 
populace, and to prevent the further effusion of blood.’22 Roscoe zelf stond bij dit 
bloedvergieten echter niet lang stil, net zo min als bij de dood van Giuliano, want in de 
beschrijving van diens begrafenis overheerst de vreugde in de stad om Lorenzo’s redding, alsof 
men voorvoelde wat hij Florence zou brengen. 23  
 Een diametraal tegengestelde visie op de gebeurtenissen van 1478 is te vinden bij de 
Zwitserse historicus Sismondi. In tegenstelling tot Roscoe voelde Sismondi zich sterk 
betrokken bij het eigentijdse Italië, waar hij veelvuldig reisde en jarenlang woonde in de Villa 
di Valchiusa te Pescia, tussen Lucca en Pistoia. Zoals eerder gezegd was zijn Histoire des 
républiques italiennes du moyen-âge (1807-1818) een geschiedenis van de republikeinse vrijheid, 
die naar de auteur hoopte in het negentiende-eeuwse Italië definitief zou herrijzen nadat ze in 
Florence aan het begin van de zestiende eeuw teloor was gegaan. In Sismondi’s boek nam 
Florence dan ook een cruciale plaats in, als laatste ‘champion de tout ce qu’il y avait de bon et 
de noble’.24 Niettemin kondigde het verval zich ook hier al in de vijftiende eeuw aan, toen de 
ambities van één familie de vrijheid en democratie steeds meer tot een schijnvertoning 
reduceerden. Nimmer kon dit voor Sismondi worden gelegitimeerd met de bloei van de 
kunsten, die niet meer dan vertraagde bijproducten waren van de geest van de vrijheid. 
 Sismondi’s portret van Lorenzo was dan ook heel anders. De Zwitser wees weliswaar 
op enkele van zijn onmiskenbare verdiensten, maar die vermochten hem niet vrij te pleiten 
van een scherpe aanklacht: 
 

‘Laurent poursuivit …presque toujours une politique tout égoiste; il soutint par des exécutions 

sanglantes un pouvoir usurpé; il appésantit chaque jour un joug détesté sur une ville libre, il 

enleva aux magistrats légitimes l’autorité que leur donnait la constitution, et il détourna ses 

concitoyens de cette carrière publique dans laquelle, avant lui, ils avaient développé tant de 

talens.’25 

 
20 W. Roscoe, The life of Lorenzo de’ Medici (Londen, A. Strahan, 1800), 3 vol., aldaar vol. 1, 239-242. 
21 Roscoe, The life of Lorenzo, 250.  
22 Idem, 260. 
23 Idem, 265. 
24 J.C.L. Simonde de Sismondi, Histoire de la Renaissance de la liberté en Italie, de ses progres, de sa décadence et de sa 
chute [1832] (Brussel, 1841), 186, een handboekversie van het uitgebreidere Histore des républiques italiennes du 
moyen-age (1807-1818). 
25 Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen-âge (Parijs, Treuttel et Würz, 1815), vol. XI, 357-359. 
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In een noot verwijst Sismondi rechtstreeks naar Roscoe. De Engelsman zou zich, door 
vooroordelen geleid, teveel hebben verlaten op de getuigenis van de partijdige Angelo 
Poliziano, de onafscheidelijke metgezel van Lorenzo die in 1478 met Pactianae coniurationis 
commentarium van de gebeurtenissen verslag had gedaan.26 Dat was bepaald niet bevorderlijk 
voor zijn geloofwaardigheid, die volgens Sismondi toch al niet bijster groot was. ‘On se tient 
en garde contre la partialité d’un factieux, qui écrit pour son parti, du flatteur d’un prince, qui 
écrit pour son souverain, même d’un citoyen qui veut relever la gloire de sa patrie’, aldus 
Sismondi, ‘mais devoit-on s’attendre à ce qu’a trois cent ans et trois cent lieues de distance, un 
habile écrivain emploieroit la plus vaste érudition à se tromper lui-même aussi bien que les 
autres, sur l’importance, les droits et les vertus de son héros?’27 Roscoe reageerde in 1822 op 
deze aantijgingen door in nieuwe Illustrations on the life of Lorenzo de’ Medici systematisch de 
beschuldigingen te weerleggen. Op zijn beurt antwoordde Sismondi in 1840 in de tweede 
editie van de Histoire met een groot aantal toevoegingen aan zijn eerdere 
voetnootcommentaar. Zo nam hij een lange lijst op van bloedige executies die op bevel van 
Lorenzo zouden zijn uitgevoerd, eraan toevoegend: ‘Quant à M. Roscoe, j’ignore s’il y a 
assez de sang pour le satisfaire.’28 
 Sismondi’s visie op de Pazzi-samenzwering stond dan ook lijnrecht tegenover de 
interpretatie van Roscoe. Sinds de Medici zich boven de wet hadden geplaatst was een 
moordaanslag het enig overgebleven middel om de tirannie af te wenden, aldus de Zwitser. 
De eedgenoten hadden zich daarmee opgeworpen als beschermers van de republikeinse 
vrijheid van het vaderland en waren als martelaren gestorven. Zelfs paus Sixtus IV en zijn 
neven de Riarii hadden hun persoonlijke ambities ondergeschikt gemaakt aan die idealen.  
 Omdat het lot van de republiek in het geding was, mochten religieuze scrupules tegen 
een moordaanslag in Gods huis geen belemmering zijn. Helaas, schrijft Sismondi, kwam 
Montesecco, die aanvankelijk Lorenzo moest uitschakelen, toch in gewetensnood en haakte 
af. Daardoor mislukte het hele plan, want de onervaren priesters waren niet tegen hun taak 
opgewassen. Toen eenmaal duidelijk was dat Lorenzo de aanslag had overleefd, streden de 
Pazzi een verloren strijd. Het volk koos de kant van de Medici, niet uit dankbaarheid maar 
omdat ‘la multitude ne juge que sur des images grossières, et qu’elle reconnoîtroit, pour 
dépositaires de l’autorité souveraine, les vainqueurs quels qu’ils fussent.’29 Net als Sismondi 
keek de trotse Francesco de’ Pazzi vol minachting neer op deze blinde, woedende 
volksmenigte, waaraan Lorenzo maar al te graag zijn wraak overliet: ‘il regardoit seulement 
d’un oeil fixe ses concitoyens qui retournoient à leur esclavage, et il soupiroit’.30 

 
26 Sismondi meende dat de getuigenis van Poliziano in Italië algemeen in twijfel getrokken werd, gezien zijn 
uitspraak; ‘s’il [Roscoe] avoit vécu en Italie, il sauroit le crédit qu’on donne à de tels vers’, zie Sismondi, Histoire 
des républiques, vol. XI, 80n.  
27 Sismondi, Histoire des républiques (1815), vol. XI, 83. Het citaat impliceert ook het verwijt aan Roscoe dat hij 
de Florentijnse geschiedenis niet in het juiste perspectief zou hebben geplaats, door zich tot Lorenzo en de 
vijftiende eeuw te beperken. 
28 Sismondi, Histoire (Parijs 1840), vol. VII, 291 n. Vgl. ook: J.B. Bullen, The myth of the Renaissance in nineteenth-
century writing, 52. 
29 Sismondi, Histoire (1840), 96. 
30 Idem, 100. 
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De Pazzi geschilderd 
 
De tekstuele overlevering van de Pazzi-samenzwering zou in de historieschilderkunst een 
rijke navolging vinden. Die speelde zich hoofdzakelijk af binnen het decennium waarin 
dergelijke thema’s in de Florentijnse beeldende kunst in zwang raakten en weer naar de 
achtergrond verschoven: de jaren dertig van de negentiende eeuw. Meer dan het oude verslag 
van Machiavelli, Poliziano’s getuigenis of de interpretaties van Sismondi en Roscoe, stond bij 
deze schilderingen van de Pazzi Alfieri’s tragedie model.31 Er was één, tot dusverre 
onopgemerkt precedent voor de fortuna van de Pazzi op het doek waaruit deze 
schatplichtigheid aan Alfieri eveneens blijkt. In het vierde deel van diens Tragedie, dat in 1814 
in Florence bij Giuseppe Vigiani verscheen, prijkte een frontispice (afb. 21) naar een ontwerp 
van ‘G. Bazzoli’ (hoogstwaarschijnlijk Giuseppe Bezzuoli), waarop te zien was hoe de 
congiurati hun eed zwoeren.32 Dat blijkt niet alleen uit de naamgeving van de personages, maar 
ook uit de nadruk op de innerlijke strijd die de hoofdfiguren voerden. Hoewel zo’n tragische, 
literaire inspiratie op zichzelf zijn goedkeuring genoot, was voor de puristische criticus Pietro 
Selvatico de Pazzi-samenzwering in de moderne historieschilderkunst het toonbeeld van een 
verderfelijke onderwerpskeuze voor ‘sanguinosi fatti municipali’.33 
 Zoals Selvatico heel goed begreep, lag de aantrekkingskracht van zulke thema’s nu 
juist in het gewelddadige of bloeddorstige van de handeling en in het innerlijk leven van de 
historische figuur die haar ten uitvoer bracht. Dat bleek ook uit de eerste vermelding van een 
kunstwerk over de samenzwering van de Pazzi. Als grootste verdienste van een tekening van 
de Florentijn Baldassarre Calamai noemde een criticus de gezichtsuitdrukking van de 
complotteur Bandini, ‘nel quale si manifesta la rabbia che gli nacque nell’animo per non 
essegli riuscito di uccidere Lorenzo il Magnifico’.34 De tekening is thans onbekend, maar er 
resteert wel een voorstudie waarop een samenzweerder een vergelijkbare grimas trekt (afb. 
22). Deze fascinatie voor de demonische furie van de Pazzi impliceerde overigens niet 
noodzakelijk een veroordeling van hun aanslag. In de interpretatie van schilders, 
opdrachtgevers en critici bestond in grote lijnen de tegenstelling voort, die in het voorgaande 
is geschetst.  

 
31 Er is mij slechts één voorbeeld bekend van een schilderij dat rechtstreeks aan Roscoe was ontleend, nl. Joseph 
Severns onvoltooid gebleven en nu verloren Lorenzo de’ Medici rescued from Assassination by his Friends (ca. 1823), 
vgl. Nicholas B. Penny, ‘The activity of English artists in nineteenth century Italy’ in: Giornale di viaggio in Italia. 
L’attività dei pittori europei in Italia nell’800 (Busto Arsizio, Bramante Ed., 1985), 147-173, aldaar 162, en Joseph 
Severn: letters and memoirs (Aldershot, Ashgate, 2005), Grant F. Scott (red.), 179, nr. 28. Eveneens op Roscoe 
geïnspireerd was: Henry R. Sandback, Giuliano de’ Medici. A drama in five acts, with other poems (Londen, William 
Pickering, 1842), opgedragen ‘To the memory of William Roscoe, the historian of the Medici’.  
32 Tragedie di Vittorio Alfieri di Asti (Florence, Giuseppe Vigiani, 1814), 6 vol., vol. 4, tweede tragedie 
(ongenummerd), ‘La Congiura de’ Pazzi’. Het onderwerp is, zoals vermeld, ontleend aan de derde akte, tweede 
scene. De makers van de prent: ‘G. Bazzoli inv.’ – ‘Verico inc.’ Van een G. Bazzoli, actief in Florence rond 
1814, bestaat geen bewijs. Als het inderdaad om Bezzuoli gaat, is de onderwerpskeuze opmerkelijk: pas vanaf 
1813 (Paolo e Francesca) begon deze kunstenaar voorzichtig ‘moderne’ historische thema’s te schilderen. 
33 P. E. Selvatico, ‘Sull’educazione del pittore storico’ in: Scritti d’arte del primo Ottocento (Milaan/Napels, 1998) F. 
Mazzocca (red.), 552-567, aldaar 559.  
34 Gazzetta di Firenze 132 (1832), 4, waar kort Calamai’s ‘original disegno che rappresenta la Congiura de’ Pazzi’ 
wordt vermeld. Over Calamai, zie: La pittura in Italia. L’ Ottocento (Milaan, Electa, 1990), vol. 2, 724. 
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Eén van de meest succesvolle schilderijen naar het thema kan dit illustreren. In 1835 
schilderde de Florentijn Cesare Mussini voor de rijkste Joodse Florentijn Raffaello Finzi 
Morelli een Congiura de’ Pazzi.35 Dankzij een lithografie van de hand van de schilder, 
waarvan in de Ape italiana delle belle arti een reproductie (afb. 23) verscheen, is bekend hoe het 
doek eruit zag.36 Het schilderij gooide bij de tentoonstelling in de Academie en in het huis 
van de opdrachtgever hoge ogen en werd in de media herhaaldelijk bewierookt.37 Het succes 
bleek tevens uit de opdrachten die Mussini kreeg voor ten minste drie kopieën, in 1838, 1850 
en 1861. 
 Het doek stelde de eerste twee scènes voor van de vierde akte van Alfieri’s tragedie, 
waarin Raimondo de’ Pazzi zich losmaakt van zijn gezin als de andere samenzweerders hem 
komen halen voor de fatale aanslag in de dom.38 De schilder bleef in ieder opzicht trouw aan 
Alfieri. Het moment verbeeldt het conflict tussen het private sentiment en het publieke 
belang, waarbij dat laatste uiteindelijk het zwaarste weegt. Daarop lijkt tenminste de 
opgeheven vinger van de oude Guglielmo de’ Pazzi te duiden, die zijn zoon tot spoed 
aanmaant opdat dit kansrijke ogenblik voor het vaderland niet onbenut blijft. Maar de auteur 
van het lofdicht ‘Alle arti’, dat speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling van dit 
schilderij verscheen, interpreteerde het stuk heel anders. Hij zag er vooral een waarschuwing 
in tegen de vervloekte discordie waarvan het in de Italiaanse geschiedenis wemelde. De 
beeldende kunst had daarom tot taak een dergelijke episode uit de ‘moderne’, in plaats van de 
klassieke geschiedenis, als ‘ontuoso esempio’ te stellen, zoals Mussini had gedaan, of, liever 
nog, met meer glorieuze voorstellingen te komen: ‘Spoglia il corrotto, o almeno l’incomposta 
/ Chioma di un fiore adorna, Italia mia.’39 Het is zeer de vraag of de lezing van Cesare 
Scartabelli, de auteur van deze verzen, wel strookte met de boodschap van Mussini en zijn 
opdrachtgever. Eerder lijkt zijn veroordeling van de bloedige gebeurtenissen van 1478 te 
worden verbeeld door een gravure van Luigi Sabatelli (afb. 24), die omstreeks dezelfde tijd 
moet zijn gemaakt.40  
 Een andere schilderkunstige voorstelling liet minder ruimte voor interpretatie en bood 
een tegengestelde visie op de gebeurtenis. In plaats van een afschrikwekkend voorbeeld waren 
de Pazzi daarin rolmodellen voor de generatie van het Risorgimento. Toen de schilder Giulio 

 
35 Over Finzi Morelli, zie R. G. Salvadori, The Jews of Florence: from the origins of the community up to the present 
(Florence, La Giuntina, 2001), 59-60. 
36 L’Ape italiana delle belle arti. Giornale dedicato ai loro cultori ed amatori, III (1837), aldaar tavola XXXII, 57. 
Bovendien is de kopie die Luigi Mussini in 1861 van zijn stuk maakte, bekend. Zie hierover het onderstaande. 
37 Zo herinnerde Selvatico het zich in 1861: ‘allorché questo dipinto fu messo in pubblico [...] bisognava vedere 
di quali incensi l’affumicarono giornali e strenne artistiche!’ Uit: P. E. Selvatico, Le condizioni dell’odierna pittura 
storica e sacra in Italia rintracciate nella Esposizione nazionale seguita in Firenze nel 1861. Osservazioni (Padua, Tip. 
Antonelli, 1861), 26-27. 
38 Zie voor de toelichting op het schilderij, behalve L’Ape italiana (1837), ook het druksel Sopra un quadro del 
Prof. Cesare Mussini rappresentante un fatto della Congiura dei Pazzi. Lettera di Grafofilo al sig. P...V... (Florence, 27 
september 1835), (bewaard in het Kunsthistorisches Institut in Florenz, J 6454.), en een vermelding in ll Tiberino: 
giornale artistico, letterario, istruttivo, con varietá 4 (Rome, 1836). 
39 Alle arti. In occasione del quadro la congiura de’ Pazzi dipinto da Cesare Mussini. Canzoni di Cesare Scartabelli 
(Florence, Tip. Galileiana, 1836), VIII (Biblioteca Nazionale Centrale in Florence, Misc. 94.28). 
40 C. Sisi (red.), Disegni dell’Ottocento dalla collezione Batelli (Florence, Olschki, 1987) tentoonstellingscatalogus 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1987, aldaar nr. 23. De ongedateerde gravure wordt hier niet 
toegelicht. 
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Piatti zijn La congiura de’ Pazzi (1837-1838, afb. 25) op de expositie in de Florentijnse 
Academie tentoonstelde, trok het dan ook meteen de aandacht van een overtuigd patriot als 
de Pistoiese graaf Niccolò Puccini, die het kocht en op maat liet maken voor zijn Villa di 
Scornio.41 Het schilderij verraadt duidelijk de invloed van Mussini in de keuze van het 
moment en de fysionomie van de personages, maar ditmaal is de waardering van de 
samenzweerders eenduidig. Op de achtergrond prijkt een buste van Caesars moordenaar 
Brutus, met daaronder het familiewapen van de Pazzi. Door dit detail had de episode niet 
langer uitsluitend betrekking op de specifieke historische context van de late vijftiende eeuw, 
maar kreeg het betekenis voor de Italiaanse geschiedenis als geheel. De ‘neoghibellijnse’ 
historicus Giuseppe La Farina zou het schilderij enkele jaren later daarom prijzen vanwege het 
‘Felice idea che riunisce due nomi tremendi a due de’ più illustri tiranni ch’abbia avuto 
l’Italia, due sforzi inutili e generosi di estinguentisi libertà.’42  
 De verbeelding van de Pazzi-samenzwering gaf een vergelijkbare indruk in Milaan, 
waar de episode ook dankzij de Istorie van Machiavelli en de tragedie van Alfieri bekend was. 
De critici waren er al even verdeeld als in Toscane en vaak ging die onenigheid rechtstreeks 
terug op de interpretaties van Poliziano en Roscoe enerzijds en Alfieri en Sismondi 
anderzijds. Naar aanleiding van La morte di Giuliano de’ Medici in Santa Reparata in Fiorenza 
(1839; afb. 26), dat de Florentijn Giovanni Servi schilderde in opdracht van Francesco 
Cavezzali, nam de recensent Cesare Rovida bijvoorbeeld direct afstand van de visie van de 
dramaturg: ‘Alfieri lasciò troppo libero il frenio alla bile che il divorava, quando fece due 
tiranni di Lorenzo e Giuliano.’43 Om dit oordeel te staven beriep Rovida zich op Machiavelli, 
Muratori en Pompeo Litta, de auteur van de lijvige Famiglie Celebri di Italia (1819-1883). Als 
‘testimonio della venerazione che i Fiorentini professavano ai Medici’ moest bovendien een 
penning gelden, die was ontworpen door Antonio Pollaiuolo en in Florence was geslagen na 
afloop van het complot, en waarvan in het Gabinetto Numismatico in Milaan een exemplaar 
werd bewaard. Ook Roscoe had die penning eerder als bewijsmateriaal opgevoerd (afb. 27). 
De ware aard van de Pazzi sprak onomwonden uit het schilderij van Servi, vooral uit de blik 
van Raimondo, die met ‘brutale compiacenza’ zijn bloeddorst botvierde op het lijk van 
Giuliano.44 
 De Milanese graaf Alfonso Porro Schiaffinati had vermoedelijk een heel ander beeld 
van de gebeurtenis, toen hij Carlo Arienti enkele jaren eerder de opdracht gaf voor een 
Congiura de’ Pazzi (1837, afb. 28), een schilderij dat de lof oogstte van Hayez en werd 
beschouwd als model voor de romantische historieschilderkunst.45 Net als Puccini koesterde 
Porro Schiaffinati jakobijnse patriottische sympathieën, waarvan zijn mecenaat een heldere 

 
41 Cultura dell'Ottocento a Pistoia. La collezione Puccini (Florence, Centro Di, 1977), catalogus van het Museo 
Civico van Pistoia, nr. 20. 
42 Monumenti del giardino Puccini (Pistoia, Tip. Cino, 1845), 105. La Farina identificeert de oude samenzweerder 
die Francesco de’ Pazzi bij zijn gezin weghaalt overigens met de aartsbisschop Salviati in plaats van met Jacopo 
de’ Pazzi. 
43 Album van de Esposizione di belle Arti in Milano III (Milaan, Canadelli, 1839), 50-60, aldaar 51. Het is 
onbekend waar het schilderij van Servi zich thans bevindt; er zijn geen foto’s van bekend. 
44 Album - Esposizione di belle Arti in Milano, 56. 
45 G. Rovani, Le tre arti considerate in alcuni illustri italiani contemporanei (Milaan, Treves, 1874), 152-153. 
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spiegel vormde. Eerder was hij bijvoorbeeld door Francesco Hayez geportretteerd als Il Conte 
di Carmagnola mentre sta per essere condotto al supplizio (1820-21),46 een schilderij dat door de 
arrestaties en politieke processen van 1821-22 in Milaan weldra een verhulde steunbetuiging 
werd aan de gearresteerde carbonari. Ook de Raimondi de’ Pazzi van het schilderij uit 1837 
vertoont opvallende gelijkenissen met de fysionomie van de opdrachtgever, van wie Arienti 
drie jaar eerder ook al een portret had geschilderd.47 Tegen deze achtergrond bezien, moet 
het schilderij van Arienti worden opgevat als allegorie van de patriottische bereidheid tot 
opoffering voor het vaderland.  
 Toch deelden niet alle beschouwers die indruk. In de ogen van de meer gematigde 
katholiek-liberale patriot Cesare Cantù werd de jonge Pazzi op dit doek niet overgehaald tot 
het martelaarschap voor de goede zaak, maar door de kwade genius van zijn vader tegen zijn 
wil meegesleept in een lage misdaad.48 De criticus Opprandino Arrivabene nam meer afstand 
van de verbeelde episode. In het officiële Album van de tentoonstelling van 1837, niet de 
aangewezen plaats voor een uitgesproken standpunt, schetste hij naar aanleiding van Arienti’s 
schilderij de context van de samenzwering in een bewogen commentaar, maar zonder partij 
te kiezen. Ook hij prees het ‘contrastamento di affetti’ van de hoofdfiguren, maar wees vooral 
op de historische betekenis van de gebeurtenis in een breder kader, op de gevolgen van de 
schok die de Pazzi-samenzwering in de republiek Florence teweeg zou brengen. Het 
schilderij symboliseerde voor Arrivabene daarom primair de onafwendbare ‘crisi di uno stato 
illustre’ op het breukvlak van republiek naar principaat.49  
 Dat lijkt ook de optiek van een laatste commentator, Carlo D’Arco, die in 1842 
terugblikte op de Milanese tentoonstellingen sinds 1837. Naar aanleiding van het eerder 
genoemde schilderij van Giovanni Servi schreef hij dat het er uiteindelijk niet toe deed hoe 
men oordeelde over de aanslag tegen de gebroeders Medici, ‘bastando a noi che tutte le 
istorie si accordano ad affermare che quel fatto avvenisse a quel tempo, in quel luogo, e per 
opera di quei personaggi’.50 Maar dat betekende niet dat D’Arco pleitte voor een zuiver 
‘historische’ weergave van de episode, zoals uit het vervolg van zijn commentaar bleek. Het 
‘nationaal karakter’ waarvoor de criticus pleitte, diende namelijk niet zozeer te worden 
gezocht in het verleden, als wel in het heden van de artistieke expressie. Daarin was vooral 
Arienti bijzonder goed geslaagd, omdat hij overtuigend liet zien hoe de ‘amore di patria’ alle 
bedenkingen van de jonge Pazzi overwon. In de waardigheid van hun daad, aldus D’Arco, ‘li 
riconosciamo per nostri fratelli, nati sotto questo cielo ridente, cresciuti in questa terra 
inspiratrice di altissimi sensi, ambedue veramente Italiani’. De kunstenaar verdiende daarmee 
het eervolle predicaat van ‘vero dipintore Italiano’.51 

 
46 F. Mazzocca, Hayez. Catalogo ragionato, nrs. 40, 51 en 53, pp. resp.139, 146-147. 
47 M.C. Gozzoli en F. Mazzocca, Hayez (Milaan, Electa, 1983), 96-97. 
48 [C. Cantù], ‘Ma a fianco suo padre gli stringe la mano in guisa espressiva, e lo strascina con sè, simile al mal 
genio che l’innocente reluttante induce al delitto’, in: Le glorie delle belle arti esposte nel palazzo di Brera in Milano 
nel’anno MDCCCXXXVII vol. XI (Milaan, Editori P. e G. Vallardi 1837), 56-58. 
49 O. Arrivabene, ‘Una scena della congiura de’ Pazzi, dipinto di Carlo Arienti, commissione del signor conte 
Alfonso Porro Schiaffinati’ in: Album dell’Esposizione di belle Arti in Milano (Milaan, Canadelli, 1837) jg. I, 51. 
50 Intorno al carattere nazionale che aver debbono le arti italiane aggiuntevi alcune osservazioni pratiche sovra varie opere 
esposte in Milano dal 1837 al 1841. Memoria di Carlo D’Arco (Mantova, L. Caranenti, 1842), 62-63. 
51 Intorno al carattere nazionale (1842), 63. 
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De observaties van D’Arco over Arienti’s schilderij van de Pazzi markeren in verschillende 
opzichten een ontwikkeling in de romantische schilderkunst en de patriottische thematiek. 
Als een van de belangrijkste navolgers van Hayez toont Arienti met dit werk in de eerste 
plaats de overgang aan naar een historische stijl, waarin niet een statische, minutieuze 
schildering van het verleden, maar veeleer een bewogen, expressieve weergave centraal stond, 
in veel gevallen van het innerlijk leven van de historische personages en vaak met een 
krachtige symboliek. 
 Een andere ontwikkeling wordt niet door D’Arco genoemd, maar kan wel met zijn 
terugblik op het ‘nationale karakter’ van de kunst in verband worden gebracht. In 1842 was 
de Pazzi-thematiek in de patriottische schilderkunst namelijk over zijn hoogtepunt heen. Na 
het schilderij van Arienti uit 1837 volgden nog enkele andere variaties op het thema in 1838. 
Baldassarre Calamai schilderde in Florence nogmaals een scène uit de Congiura en koos daarbij 
ditmaal voor Francesco de’ Pazzi trascinato dal popolo in Palazzo Vecchio per appenderlo ad una 
finestra del medesimo con gli altri congiurati (1838). Een andere Florentijn, Cincinnato Battruzzi, 
verkoos – wederom in opdracht van de Milanese graaf Porro Schiaffinati - de laatste akte van 
de tragedie van Alfieri, waarin Raimondo sterft (1838). Hetzelfde gold voor de schilder 
Scipione Lodigiani, die in 1845 in Milaan zijn doek tentoon stelde.52 Dat was echter 
voorlopig de laatste keer dat een schilderij met dit onderwerp op de Italiaanse 
tentoonstellingen te zien zou zijn.  
 De patriottische historieschilderkunst van de jaren veertig van de negentiende eeuw 
zocht haar heil niet langer in dergelijke ‘elitaire’ thema’s voor vaak al even elitaire 
opdrachtgevers, maar wendde zich tot episodes en figuren die collectiviteit uitdrukten. In 
plaats van een thematiek die aansloot bij het politieke engagement van de generatie van de 
Carboneria die de opstanden van 1821 en 1831 al dan niet actief had gesteund, ontstond nu 
aandacht voor voorstelling van nationale oorlog en verzet. In plaats van tegen een 
binnenlands gevaar, zoals in dit geval de ‘tirannie’ van de Medici, keerde de natie zich nu en 
bloc tegen buitenlandse veroveraars, bijvoorbeeld in thema’s als de Siciliaanse Vespers, Balilla, 
de Slag bij Legnano of het Beleg van Florence. Ook omdat dergelijke representaties gericht 
waren op een steeds breder publiek, maakte in de meeste gevallen de specfieke ideologische 
(republikeinse, jakobijnse) lading ervan plaats voor een algemeen sentiment van nationale 
verontwaardiging, trots en vaderlandsliefde. 
 Hoe dat ook zij, de Pazzi waren, dankzij de populariteit van Machiavelli en Alfieri en 
een aantal prominente voorstellingen in de schilderkunst, verzekerd van een plaats in de 
collectieve herinnering, al was dat een plaats op de tweede rang, achter de grote mythen. 
Daarvan getuigen de vele almanakken, geschiedenisboekjes en bloemlezingen met historische 
figuren en episodes, die vanaf het vierde decennium van de negentiende eeuw zouden 

 
52 De stukken van Calamai, Battruzzi en Lodigiani worden vermeld in respectievelijk de Gazzetta di Firenze 123 
(1838), 4, het Album-Esposizione di belle Arti in Milano (Milaan, Carlo Canadelli, 1839), 45 en Album-Esposizione 
di belle Arti in Milano (Milaan, Canadelli, 1845), 163. In Romanticismo storico (1974), 77-78, worden voor de latere 
jaren vermeld: A. Fabbrini, L’arcivescovo Salviati mostra il pugnale ricevuto e benedetto da Sisto V (1862), A. Moradei, 
Giuliano de’ Medici condotto con inganno in Duomo (1861), C. Ademollo en E. Sarri met L’Arresto di Jacopo de’ Pazzi 
(resp. 1859 en 1861) en O.Borrani met Jacopo de Pazzi cadavere (1892).  
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opkomen en waarin de Pazzi een vaste plaats kregen, zoals in Racconti storici messi in lingua 
italiana (1836), de geïllustreerde Cento rimembranze italiane (1847, afb. 29) en de Fasti della 
civiltà, cultura e indipendenza degl'italiani (1859).53 
 
Ambassadeur van Florence en van de renaissance? 
 
Behalve de geschriften van de Florentijnse historici van de vijftiende en zestiende eeuw 
speelde ook de iconografische overlevering een rol in de beeld- en oordeelsvorming van de 
negentiende-eeuwers over de heerschappij van Il Magnifico. In beide gevallen lijkt de culturele 
politiek van Lorenzo zelf daarbij de basis te hebben gelegd voor de episodes uit zijn leven die 
in woord en geschrift werden gepropageerd en daarmee ‘gecanoniseerd’ raakten. Net zoals 
Lorenzo letterlijk ‘munt’ had weten te slaan uit de Pazzi-samenzwering,54 zo legde hij ook 
een succes dat in de nasleep van de zogenaamde Pazzi-oorlog werd behaald, onder het 
vergrootglas van zijn politieke propaganda.  
 Teneinde een escalatie te voorkomen van zijn conflict met paus Sixtus IV, die het 
complot heimelijk had gesteund, en diens bondgenoot koning Ferdinand van Aragon, reisde 
Lorenzo in december 1479 naar Napels. In de wetenschap dat zijn opponent op de steun van 
de hertog van Milaan en de Franse koning kon rekenen, liet Ferdinand zich overhalen tot een 
vredesverdrag. In maart 1480 werd Lorenzo bij thuiskomst verwelkomd als redder des 
vaderlands, die zijn eigen leven had gewaagd voor het behoud van Florence door zich tussen 
vijandelijke linies te begeven. Dat beeld leek hijzelf althans te koesteren toen hij drie jaar later 
Ghirlandaio de opdracht gaf om in de Sala dei Gigli van Palazzo Vecchio een fresco te 
schilderen van de klassieke figuur Decius Mus, die zijn leven had gegeven voor het heil van 
het vaderland.55 
 Veel explicieter dan deze klassieke metafoor was een fresco in de Sala di Lorenzo il 
Magnifico van het Quartiere di Leone X in het Palazzo Vecchio, gemaakt in opdracht van 
Cosimo I, die zich graag op zijn illustere familiegeschiedenis liet voorstaan en Lorenzo liet 
afbeelden als een rechtvaardig heerser en een fijnzinnig mecenas.56 Het tafereel verbeeldde 

 
53 Het gaat in deze voorbeelden om: Racconti istorici messi in lingua italiana ad uso dei giovani studiosi della medesima 
[...] accresciuta di racconti moderni dei più celebri storici italiani (Parijs, Hingray, 1836), A. Vergani en [?] Piranesi 
(red.), 169-188; Cento rimembranze italiane rideste oer cura di Florido Zamponi ed illustrate da 100 incisioni in rame 
(Florence, Gesualdo Borgiotti, 1847-1851) 2 vol., aldaar vol. 1, ‘La congiura de’ Pazzi’; Fasti della civiltà, colture e 
indipendenza degli italiani compendiati in sei periodo da Fermo Bellini offerti agli altari e alla patria (Venetië, Naratovich, 
1859), vol. 2, 110-115. 
54 Behalve aan het geschrift van Poliziano en de medaille van Pollaiuolo valt te denken aan de ex-voto’s die 
Lorenzo van zichzelf liet maken en de coratie die Ghirlandaio maakte in de Sala dei Giglie van het Palazzo della 
Signoria, waar onder meer naar de Catilina-samenzwering werd verwezen. Vgl. K. Lowe, ‘Lorenzo’s ‘Presence’ 
at Churches’ in: Lorenzo the Magnificent. Culture and politics (Londen, Warburg Institute, 1996) 23-36, aldaar 30 
en A. Wright, ‘A portrait for the Sforza visit’ in: Lorenzo the Magnificent, 65-92, aldaar 80. Voor een reconstructie 
van de Sala dei Gigli, zie: N. Rubinstein, The Palazzo Vecchio, 1298-1532. Government, architecture, and imagery i 
the civic palace of the Florentine republic (Oxford, Clarendon Press, 1995), 62 e.v. 
55 Rubinstein, The Palazzo Vecchio, 64. 
56 Het Quartiere di Leone X kende onder meer zalen gewijd aan Cosimo de Oude, Leo X, Clemens VII, 
Alessandro en Giovanni dalle Bande Nere. Het decoratief programma van de Sala di Lorenzo bevatte onder 
meer: op het plafond, Lorenzo riceve l’omaggio degli ambasciatori di vari paesi; op de wanden: Lorenzo alla Dieta di 
Cremona, Ritratto di Giuliano [di Lorenzo] de’ Medici, Lorenzo si reca a Napoli dal re ferdinando d’Aragona, Ritratti di 
filosofi e letterati, Ritratto di Giuliano [di Piero] de’ Medici [omgekomen bij de Pazzi-samenzwering], La presa di 
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Lorenzo si reca a Napoli dal re Ferdinando d’Aragona en drukte de patriottische deugdzaamheid 
van Lorenzo en vooral de innige lotsverbondenheid van de Medici met Florence uit. 
 Hoewel de verwijzingen zelden zo expliciet zijn als die naar teksten uit de renaissance, 
moet ook van beeltenissen als de voornoemde op de romantische generatie een zekere 
fascinatie zijn uitgegaan. Ten minste in de keuze voor de onderwerpen en de afschildering 
van bepaalde details borduurden de negentiende-eeuwse schilders beslist voort op deze 
oudere traditie. Dat betekent overigens niet dat de boodschap die van deze decoratieve 
programma’s uitging – of het nu ging om de Sala di Lorenzo in het Palazzo della Signoria of 
de Camera degli Argenti in het Pitti-paleis57 – steeds werd gedeeld.  
 Lorenzo’s dienstbaarheid aan Florence was voor een auteur met een sterke nostalgie 
naar het republikeinse verleden van de veertiende eeuw, zoals Filippo Moisè, alleen maar 
schijn. In zijn beschrijving van de fresco’s in de historische gids Del palazzo de’ priori oggi 
Palazzo Vecchio (1843) prees hij weliswaar de diplomatieke gaven van Lorenzo, maar hij 
maakte zich weinig illusies over diens ambities. Het beeld van een pax Laurentiae verwierp hij 
nadrukkelijk, want in zijn eigen stad was Lorenzo alles behalve vreedzaam geweest: ‘governò 
da assoluto signore’ en ‘a malgrado dello splendore che lo circondava, della fama in che era 
salito per tutta Europa [...] presegui di farsi ancella la patria.’58 Moisè zou zich dan ook niet 
hebben kunnen verplaatsen in het beeld dat van Lorenzo werd geschetst in een eigentijdse 
variant van de schildering.  
 Het schilderij Lo sbarco di Lorenzo il Magnifico a Napoli (afb. 30) van Gaspare Martellini 
werd tentoongesteld in 1829 (en niet in 1840, zoals tot dusverre is aangenomen).59 Terwijl 
het werk enerzijds dus in de stedelijke traditie paste, gold het anderzijds als een vroeg 
voorbeeld van de narratieve, romantische historieschilderkunst met een renaissancethema. 
Ook Lorenzo was vermoedelijk pas het jaar daarvoor in de eigentijdse schilderkunst 
geïntroduceerd.60 Het kunstwerk van Martellini is hoogstwaarschijnlijk tot stand gekomen in 
de periode waarin de kunstenaar in de Salone dei Cinquecento werkte aan het nieuwe doek 
voor het Teatro della Pergola, een Incoronazione del Petrarca in Campidoglio.61 Dat verklaart niet 
alleen waarom de compositie van Lo sbarco di Lorenzo heeft doen denken aan een toneeldoek, 
maar werpt ook nieuw licht op de onderwerpskeuze voor dit laatste werk. Martellini werkte 

 

Sarzana, Ritratto di Giovanni de’ Medici [de latere paus Leo X]. De fresco’s werden geschilderd door Giorgio 
Vasari, Giovanni Stradano, Marco da Faenza en hun assistenten.  
57 Hier zouden in 1634, ter gelegenheid van het huwelijk van Ferdinando II de’ Medici, fresco’s met een 
vergelijkbare boodschap worden onthuld. De schilderingen van Giovanni da San Giovanni waren allegorische 
verwijzingen naar de gouden tijd van Lorenzo il Magnifico. 
58 F. Moisè, Del palazzo de’ priori oggi Palazzo Vecchio e dei monumenti della piazza per cura di Filippo Moisè (Firenze, 
Ricordi e Jouhoud, 1843), 116 en 181-183.  
59 Cultura neoclassica e romantica nella Toscana granducale. Collezioni lorenesi, acquisizioni posteriori, depositi (Florence, 
Centro Di, 1972) 91-92. De juiste datering is te ontlenen aan: Supplemento alla Gazzetta di Firenze 121 (8 ottobre 
1829), p. 2: ‘Nel quadro del sig. Prof. Gaspero Martellini in cui vedi lo sbarco di Lorenzo il Magnifico a Napoli 
non potea esser meglio intesa la scena: e è noto ch’egli sortì dalla natura una ben rara felicità d’ingegno disposto a 
tutte le leggiadrie dell’arte.’ 
60 Op de tentoonstelling van 1828 waren Baldassarre Calamai's Lorenzo il Magnifico nel suo gabinetto en een met 
pen getekend portret van Lorenzo door Cesare Brighenti te zien geweest. Zie voor een verslag van het 
driejaarlijkse concorso van de Accademia Gazzetta di Firenze nr. 138 (15 november 1828), aldaar 5 en 7. Van de 
twee werken is niets bekend. 
61 C. Sisi, ‘Alla vigilia del romanticismo. Il sipario di Gaspare Martellini’ in: Lo spettacolo maraviglioso. Il Teatro 
della Pergola: l’opera a Firenze (Florence, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 2000), 106-110. 
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immers maanden achtereen in het vertrek dat grenst aan de Sala di Lorenzo. Zijn interpretatie 
van de gebeurtenis was in grote lijnen van gelijke strekking als het zestiende-eeuwse fresco. 
Net als Vasari lijkt Martellini geïnspireerd door de beschrijving die Machiavelli in de Storie 
fiorentine van deze episode had gegeven.62 Lorenzo zet voet aan wal in Napels en wordt met 
alle égards ontvangen door de koning, diens hofhouding en een volksmenigte. Hij is in al zijn 
grootmoedigheid neergezet, met zijn hoed afgenomen en de hand uitgereikt als teken van 
zijn goede bedoelingen. Het is daarmee wel te begrijpen waarom deze voorstelling, haast een 
allegorie van de verlichte heerser, in de smaak viel bij groothertog Leopoldo II. Dat begreep 
ook de schilder toen hij uit geldgebrek het werk in 1855 aan de vorst te koop aanbood.63  
 Leopoldo’s belangstelling was echter niet alleen metaforisch. Naar eigen zeggen had 
de lectuur van Roscoe’s boek hem ertoe aangezet in de jaren voor zijn troonsbestijging veel 
tijd in het Medici-archief door te brengen, waardoor zijn adoratie voor Lorenzo alleen maar 
was toegenomen.64 Die bewondering lijkt hij bovendien niet van een vreemde te hebben 
gehad: ook zijn vader, Ferdinand III liet zich, ten minste bij één gelegenheid, graag met 
Lorenzo vergelijken. Op de avond van woensdag 5 februari 1823, toen in het Palazzo 
Borghese aan de Via Ghibellina een ‘mascherata patria’ werd gehouden waar de verzamelde 
feestgangers waren uitgedost ‘sotto le sembianze di Principi e personaggi illustri nella Toscana 
Istoria’, maakte de groothertogelijke familie haar opwachting als ‘la Famiglia di Lorenzo de’ 
Medici detto Il Magnifico, ed alcuni uomini insigni che trovarono in quel magninimo Principe 
un protettore e quasi un amico’.65  
 Leopoldo, die hier waarschijnlijk als Lorenzo’s zoon Piero was verschenen, gaf zijn 
fascinatie voor Lorenzo na zijn troonsbestijging in 1824 een vervolg, onder meer door in 
1825 de uitgave mogelijk te maken van de vierdelige Opere van Lorenzo. Uit het voorwoord 
valt op te maken dat de editie weliswaar onder auspiciën van de Accademia della Crusca tot 
stand kwam, maar vooral de vrucht zou zijn geweest van Leopoldo’s eigen vorsing in de 
Medici-archieven. In een brief aan de academie van enkele jaren eerder, die in de uitgave is 
opgenomen, onthult Leopoldo een visie op Lorenzo die geheel in de geest van Roscoe is: 
een ‘Politico profondo’, die rust, rechtvaardigheid en vrede bewaarde, een ‘Protettore 
magnifico’ van kunst, filosofie en wetenschap en ten slotte als dichter en denker zelf een 
waardig lid van de ‘Parnaso toscano’, kortom een figuur met een ‘grande ed incontrastabile 
diritto per molti titoli alla riconoscenza dei cittadini dell’illustre Firenze sua patria’.66 
 Echt gewaagd was het niet van de groothertog om zich publiekelijk met Lorenzo te 
identificeren. Over diens morele en politieke reputatie waren de meningen zoals gebleken 

 
62 Istorie fiorentine, achtste boek: ‘Era Lorenzo per mare arrivato a Napoli, dove non solamente da re ma da tutta 
quella città fu ricevuto onoratamente e con grande aspettazione, perché essendo nata tanta guerra solo per 
opprimerlo, la grandezza de’ nemici ch’egli aveva avuti l’aveva fatto grandissimo.’ 
63 Cultura neoclassica e romantica, 92. 
64 Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca leopoldo II di Lorena a cura di Franz Pesendorfer 
(Florence, Sansoni, 1987), 30. 
65 ‘Italia. Granducato di Toscana. Firenze, 7 febbraio’ in: Gazzetta di Firenze nr. 17, 8 februari 1823, 3-4. In het 
gevolg van Lorenzo verschenen onder meer Clarice Orsini, Alfonsina Orsini, Piero de’ Medici, Nannina de’ 
Medici en Bernardo Ruccellai, Bianca de’ Medici en Guglielmo de’ Pazzi, Poliziano, Ficino, Pico della 
Mirandola, Leonardo da Vinci, Giuliano da SanGallo en Michelangelo. 
66 Opere di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico (Florence, Tipi Bodoniani, 1825) 4 vol., aldaar vol. 1, III-VII. 
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weliswaar verdeeld – vooral als het erom ging zijn heerschappij als prelude op het principaat 
te beschouwen - maar zijn naam als patroon van kunst en wetenschap én kunstenaar was 
nauwelijks aan twijfel onderhevig. Het is opvallend dat die twee soms tegenstrijdige oordelen 
over Il Magnifico elkaar in de Florentijnse historische cultuur niet in de weg lijken te hebben 
gestaan. Mede dankzij een eeuwenlange verheerlijking in woord en geschrift was Lorenzo’s 
naam zodanig synoniem met de bloei van kunsten en letteren in Florence, dat zelfs een 
fanatieke republikein als Sismondi zijn verdiensten wel moest erkennen. Het oordeel over 
‘Lorenzo politico’ lijkt daar los van te hebben gestaan, en van de harde noten over Lorenzo’s 
‘dictatuur’ die werden gekraakt in de Histoire bleef maar weinig over in Sismondi’s oordeel 
over de mecenas en dichter Lorenzo in De la littérature du Midi de l’Europe (1813-1829).67 
 Deze tweedeling in het oordeel werd weerspiegeld in de receptie van het werk van 
Roscoe, met name de aanvullende Illustrations (1822), en in de ontvangst van Lorenzo’s Poesie 
(1825). De waardering voor Lorenzo’s kwaliteiten als dichter stond voor sommige critici 
gelijk met erkenning voor zijn politieke deugdzaamheid, net zoals Leopoldo II dat had 
beweerd. Zulke auteurs prezen Roscoe onomwonden. De Florentijnse kanunnik Domenico 
Moreni bijvoorbeeld, een onvermoeibare verzamelaar en publicist van bronnen over de 
Florentijnse cultuur, die zich in elk tijdvak loyaal aan het gezag betoonde, was vol lof over 
Roscoe, vooral omdat hij ervoor had gezorgd ‘di ingrandirne [van de Medici] 
viemaggiormente i pregi con disnascondere dalla tenebre novelle sconosciute riprove della 
loro celebrità.’68 Tijdens de totstandkoming van het boek van de Engelsman had de kanunnik 
hem en zijn secondant Clarke met een grenzeloze kennis van de Florentijnse archieven 
terzijde gestaan. Als dank daarvoor kreeg hij een exemplaar opgestuurd van de Illustrations, 
historical and critical of the life of Lorenzo (1822), aanvankelijk het enige in Florence.69 
 Buiten Toscane waren er eveneens critici die het opnamen voor Roscoe en zijn 
Lorenzo. In de behoudende Milanese Biblioteca Italiana verscheen een bespreking van de 
Illustrations, waarin duidelijk partij werd gekozen voor de auteur en tegen zijn vele critici, 
onder wie zijn vertalers Kurt Sprengel en François Thurot, de literatuurhistoricus Pierre-
Louis Ginguené en vooral Sismondi. Roscoe zou Lorenzo glansrijk hebben vrijgepleit van de 
aanklacht dat hij de Florentijnse democratie om zeep had geholpen, ‘mostrando che le libertà 
della repubblica fiorentina per lungo tempo ebbero ad esistere anche sotto l’influenza dei 
Medici’.70 Pier Alessandro Paravia, biograaf van Canova, was dezelfde mening toegedaan. 
Lorenzo’s poëzie was voor hem het beste bewijs van de rechtmatigheid van het epiteton 
‘Magnifico’, ‘titolo di onore non dettato dal terrore, non venduto dall’adulazione ma debito 
all’altezza dell’animo ed alle buone qualità del cuore.’71  

 
67 L. Perini, Lorenzo politico. Dal Pulci al Burckhardt (Rome, Bulzoni, 1992), zie met name de inleiding bij deze 
bloemlezing aan oordelen over Lorenzo, LVII-LVIII. 
68 Serie d’autori di opere risguardanti le celebre famiglia Medici, D. Moreni (red.) (Florence, Magheri, 1826), X. 
69 Illustrazioni storico-critiche di Guglielmo Roscoe alla sua vita di Lorenzo de’ medici detto il Magnifico con un’appendice di 
documenti (Florence, Magheri, 1823), vert. V. Pecchioli, vol. 1, ‘Avvertimento del traduttore’, VIII. 
70 ‘Illustrations, historical and critical of the life of Lorenzo de’ Medici called the Magnificent [...] By William 
Roscoe’ in: Biblioteca Italiana 30 (1823), 383-389. 
71 Di alcune osservazioni di lingua fatte sopra le ultime poesie di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico. Lettera di Pier 
Alessandro Paravia Jadrense all’eccellentissimo sig. March. D. Gio. Jacopo Trivulzio (1824), gerecenseerd en geciteerd 
in: Biblioteca Italiana 37 (1825), 266-267. 
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Anderen distantieerden zich echter van Roscoe en beoordeelden Lorenzo’s poëzie en zijn 
betekenis voor kunsten en wetenschappen op hun eigen merites. Het politieke en morele 
oordeel stond daar los van, zoals een Milanese recensent opmerkte naar aanleiding van het 
verschijnen van de Opere (1825).72 In de recensie van de Italiaanse vertaling van Roscoe’s 
Illustrations door de Florentijn Vittorio Pecchioli, bracht de recensent van het blad Antologia 
deze scheiding eveneens nadrukkelijk aan.73 Door de fixatie op het mecenaat en dichterschap 
van zijn protagonist zou Roscoe een heel verkeerde indruk hebben gewekt van diens 
‘carattere’ en ‘affetti morali’. In een ‘analisi morale’ diende Lorenzo uitsluitend als ‘uomo di 
stato’ te worden bezien. Terecht hadden auteurs als Sprengel, Thurot en Sismondi daarom 
vastgesteld dat Lorenzo ‘meritasse di essere rappresentato con un carattere diverso da quello 
attribuitogli dal suo biografo, ed hanno quindi rimproverato a Roscoe una parzialità per i 
Medici non scusabile nello scrittore vivente in una paese di largo governo ed effettivamente 
libero nella circolazioni di pensieri e delle parole.’74  
 Toch was het oordeel over Lorenzo en daarmee over Roscoe niet eensluidend 
negatief. Op zijn eigen terrein had hij een rijk en waardevol portret geschilderd van de 
estheet en patroon Lorenzo, net zoals Sismondi en anderen dat hadden gedaan van de 
politicus Lorenzo. De auteur van de necrologie van de Britse historicus, die in augustus 1831 
in de Antologia verscheen, probeerde dan ook postuum de beide auteurs met elkaar te 
verzoenen. De necroloog betreurde de felle pennenstrijd die Roscoe had gevoerd tegen 
Sismondi, ‘con cui era degno d’intendersi e si sarebbe inteso, ove dal punto di veduta 
principalmente letterario, in cui si era posto, avesse potuto veder meglio ciò che quegli 
vedeva dal suo punto di veduta principalmente politico.’75  
 Het antagonisme tussen beide auteurs dwong ook een gematigd liberaal als de 
Florentijnse markies Gino Capponi niet echt tot een keuze. Capponi was een bekend 
bewonderaar en persoonlijke vriend van Sismondi. Net als de Zwitser beschouwde hij de 
Florentijnse republiek als meest verheven uitdrukking van de Florentijnse beschaving, en de 
opkomst van de Medici daardoor als lange aanloop naar het principaat, en dus als een 
geleidelijk verval van de publieke zeden.76 Maar dat weerhield hem er niet van tegelijkertijd 
Roscoe en diens ideeën te bewonderen. Tijdens zijn reis door Noord-Europa in 1819 bracht 
hij in Liverpool evenwel ook een bezoek aan Roscoe. Capponi was hevig geschokt door de 
armoede waarin hij de door financiële tegenspoed getroffen Roscoe aantrof. Toen een jaar 

 
72 ‘Opere di Lorenzo de medici detto il Magnifico – Firenze 1825, vol. 4 per Giuseppe Molini coi tipi 
Bondoniani’ in: Biblioteca Italiana 42 (1826), 3-14, aldaar 7: ‘[...] di Lorenzo il Magnifico molti hanno sfrondati 
gli allori che gli vennero dalla politica, ma nessuno oserebbe strappare una foglia alla ghirlanda che le Muse gli 
hanno tessuta.’ 
73 ‘Illustrazioni storico-critiche di Guglielmo Roscoe alla sua vita di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico, con 
un’appendice di documenti tanto editi, che inediti’ in: Antologia 14 (1824) b, 28-43, 29. 
74 ‘Illustrazioni storico-critiche’ in: Antologia (1824), 29. 
75 ‘Necrologia. Guglielmo Roscoe’ in: Antologia 43 (augustus 1831), 155-173, aldaar 169. Vgl. ook: ‘Appendice 
all’articolo Roscoe inserito nell’Agosto dell’Antologia’, nr. 44 (1831), 171-176. 
76 Met name in zijn hoofdwerk, Storia della repubblica di Firenze (1875), maar al eerder in vele andere geschriften, 
zoals zijn commentaren bij de documenten uit het tijdvak 1480-1532 die in de eerste aflevering van het Archivio 
storico italiano werden gepubliceerd, zie aldaar bijvoorbeeld ‘Notizia intono ai Discorsi [intorno alla riforma dello 
Stato di Firenze, 1522-1532]’, 413-419 en de ‘Nota al Documento I [Provvisioni della Repubblica fiorentina del 
10 e 19 Aprile 1480, per la formazione dell’“Ordine dei Settanta”’], 315-320. 
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later ook Capponi’s stadgenoot markies Giuseppe Pucci de Brit zijn eer kwam bewijzen, had 
hij een geschenk van Capponi bij zich: een kopie van de buste van Il Magnifico die Capponi 
in zijn bezit had, en die nu in het Ashmolean Museum in Oxford te zien is. Een reproductie 
van de buste zou in 1822 in de eerste uitgave van de Illustrations opduiken (afb. 31).77  
 De twee gezichten van Lorenzo bestonden dus als het ware naast elkaar. Slechts een 
enkeling waagde het de twee tegengestelde indrukken in één beeld te verenigen, uit fascinatie 
voor het raadsel van de ambigue esthetische en ethische kanten van Lorenzo. In 1843 stelde 
Ferdinando Carloni aan de Florentijnse academie het later verloren geraakte schilderij Lorenzo 
il Magnifico (1843) tentoon. Een recensent van het Giornale de Commercio beschreef hoe in dat 
tafereel, en in het bijzonder in de fysionomie van Lorenzo zoals die in portretten was 
overgeleverd, het raadsel van Lorenzo’s ziel werd uitgebeeld: ‘nell’impassibil volto di 
quest’uomo astutamente politico [...] ti accorgi che il suo pensiero resterà sempre un 
problema, come un problema è la sua vita, un problema le sue qualità morali.’78 
 
De confrontatie met Savonarola 
 
Lorenzo bleef op zijn voetstuk zolang hij werd voorgesteld temidden van zijn hofkring van 
dichters en kunstenaars. In die rol fungeerde hij voor sommigen als toonbeeld van de 
verlichte heerser, voor velen als icoon van de grote culturele bloei van de renaissance. Maar 
zodra hij geconfronteerd werd met de symbolen van de vrijheid van de Florentijnse 
republiek, kwam de keerzijde van dit beeld naar voren. Dat bleek vooral onverbiddelijk in 
het contrast met een van Florence’s grootste vrijheidshelden: Fra Girolamo Savonarola. 
 Hoewel de cultus rond diens persoon, die na zijn dood in 1498 vooral in de zestiende 
eeuw hoogtij vierde, ook later nooit geheel uit Florence was verdwenen, zou ze in de 
negentiende eeuw pas na 1850 tot grote bloei komen.79 De voortekenen van deze 
wederopstanding werden echter ook in de eerste helft van de eeuw al zichtbaar. Eén van de 
eerste geschriften waarin een lans werd gebroken voor een eigentijdse herwaardering van de 
monnik uit Ferrara verscheen in 1835 in Parijs onder de valse titel Opuscoli inediti de Fra 
Girolamo Savonarola. De auteur was de Dalmatiër Niccolò Tommaseo, die kort daarvoor in 
Florence een van de medewerkers was geweest van het tijdschrift Antologia, tot het in 1833 
op last van de censor werd beëindigd. De werkelijke titel van de publicatie luidde Dell’Italia 
 
77 W. Roscoe, Illustrations, historical and critical of the life of Lorenzo de’ medici called the Magnificent with an appendix of 
original and other documents (Londen/Edinburgh, Cadell, Strand and Blackwood, 1822), frontispice, waarbij het 
onderschrift luidt: ‘From a Bust by Michaelagnolo [!] presented by the Marquis Capponi of Florence to the 
author’. Zie over het originele beeld in het Ashmolean, waarover deze negentiende-eeuwse connectie onlangs 
nadere informatie aan het licht heeft gebracht: A. De Angelis, ‘On the Ashmolean bust of Lorenzo de’ Medici’ 
in: Sculpture journal 13/1 (juni 2005), 5-17. 
78 ‘Sopra l’esposizione di oggetti pittorici e di statuaria alla fiorentina Accademia delle belle Arti’ in: Giornale del 
Commercio, delle arti, manifatture varieta ed avvisi 40 (4 oktober 1843). 
79 Zie over de cultus, die na 1498 tot in de 17e eeuw hoogtij vierde, het artikel van C. Guasti, ‘Del culto a Fra 
Girolamo Savonarola’ (1860) in: Opere di Cesare Guasti, vol. I Scritti storici (Prato, S. Belli,1894) 109-124. Over 
de cultus in de tweede helft van de negentiende eeuw, zie nog altijd G. Gentile, Gino Capponi e la cultura toscana 
nel secolo decimonono [1922] (Florence, Sansoni, 1973), m.n. pp. 178-300. Ironisch genoeg is later aangetoond dat 
de Savonarola-verering met groot succes voortborduurde op de martelarencultus die Lorenzo rondom zichzelf 
en zijn familie had geconstrueerd, zie Richard C. Trexler, ‘Lorenzo de’ Medici and Savonarola, Martyrs for 
Florence’ in: Renaissance quarterly 3 (1978), 293-308. 



 

 187 

en de naam van de Dominicaan kwam er welgeteld drie keer in voor. Maar de keuze voor de 
valse titel was niettemin exemplarisch: het geschrift was een pleidooi voor een algehele 
morele regeneratie van de Italianen, een christelijke zuivering van de zeden in 
Savonaroliaanse zin op elk terrein, die de natie een spirituele verlichting zou brengen 
waaronder de gewenste vrijheid en eenheid niet lang zouden uitblijven.  
 Het boekje, dat vooral in Toscane met succes werd verspreid, was het katholieke 
antwoord op het militante nationalisme van Mazzini, die het dan ook met lichte spot 
verwelkomde. Eerder dan een bruikbaar symbool van nationale wederopstanding was de 
monnik voor hem een lotgenoot in zijn vaak gefrustreerde streven de Italianen uit hun 
lethargie wakker te schudden.80 Al had Pietro Giordani in zijn oratie in Bologna van 1806 
Savonarola uitgeroepen tot een van Italië’s historische ‘argomenti grandezza e virtù’ voor de 
kunst,81 de bereidheid om hem te zien als nationaal icoon, zoals ook Tommaseo uiteindelijk 
voorstond, was bepaald niet unaniem. Dat hield beslist verband met het gewicht dat de 
neowelfische geschiedvisie ook in Florence nog altijd in de schaal legde, een visie waarin 
Savonarola dan wel niet meer verketterd werd maar toch op afstand moest worden gehouden. 
De historicus Cesare Balbo beoordeelde de verheerlijking van Savonarola bijvoorbeeld zonder 
aarzeling als ‘dromen’: ‘sarebbe stato forse di buon pro, se si fosse ecclesiasticamente 
contentato di predicare contro alle crescenti coruttele della spensierata Italia’.82  
 Weldra zou het succes van Savonarola’s pleitbezorgers voor zowel radicalen als 
moderati echter onontkoombaar worden. Tommaseo stond aan de basis van een groep 
intellectuelen die later bekendheid zou krijgen als ‘de nieuwe Piagnoni’, een verwijzing naar 
de geuzennaam piagnoni of ‘huilebalken’ die de volgelingen van Savonarola nog bij zijn leven 
hadden gekregen. De oorsprong van hun ideeën moet voor een deel gezocht worden in het 
succes van de Histoire van Sismondi en diens lof voor de Dominicaan, over wie hij onder 
meer had geschreven: 
 
 ‘La liberté ne lui paroissoit guère moins sacrée que la religion ; il regardoit comme un 

 bien mal acquis, et qu'on ne pouvoit conserver sans renoncer à son salut, le pouvoir 

 qu'un prince avoit usurpé, en s'élevant dans le sein d'une république. Laurent de  Médicis 

 étoit à ses yeux le détenteur illégitime de la propriété des Florentins.’83 

  
Dit beeld zou er mede toe hebben bijgedragen dat Gino Capponi, en andere Florentijnse 
intellectuelen in zijn navolging, zich gingen interesseren voor Savonarola en voor de 
belangstelling die hij bij enkele buitenlandse historici genoot.84 Dat leidde uiteindelijk in de 

 
80 ‘Taccio perché ho il dolore nell’anima e il rossore sulla fronte per la mia Patria... Taccio perché ogni qualvolta 
mi sento spronato a prender la penna mi torna alla mente il grido del povero Savonarola, quando ei, predicando 
ad un popolo inerte, indifferente, diliggiatore, prorompeva in parole rotte da singhiozzi: ‘Signore, stendi dunque 
la tua mano, la tua potenza! Io non posso più che mi dire, non mi resta più altro che piangere’ uit: G. Mazzini 
aan F. Campanella, 24 september 1834 in: Scritti editi ed inediti, vol. VIII (Imola 1906), 49. 
81 P. Giordani, Orazione prima preparata a dirsi nella R. Accademia di Belle Arti in Bologna [1806], in: Mazzocca, 
Scritti d’arte del primo Ottocento (1998), 14-23, aldaar 18. 
82 Geciteerd uit resp. Gentile, Gino Capponi, 190 en C. Balbo, Pensieri sulla storia d’Italia, vol. II, 11. 
83 Sismondi, Histoire des républiques italiennes, vol. 12 (1818), hoofdstuk 92, 68-69. 
84 I. Porciani, L’“Archivio storico italiano”, 197, noemt in dit verband Friedrich von Raumer. 
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tweede helft van de negentiende eeuw tot een beweging onder aanvoering van Cesare Guasti 
en Pasquale Villari die niet alleen in Florence maar in heel Italië aanhangers vond. Voor deze 
‘nieuwe Piagnoni’ verpersoonlijkte de monnik uit Ferrara de noodzaak tot een religieus 
reveil, artistiek en esthetisch purisme en, voor de meeste volgelingen, republikeinse politieke 
idealen. 
 In het vroege streven van Tommaseo waren al deze ingrediënten reeds aanwezig. In 
het bovenstaande werden zijn spirituele drijfveren reeds genoemd. Zijn politieke idealen 
moesten gestalte krijgen in een biografie van Savonarola die hij zich voornam te schrijven.85 
Over de esthetische inzichten die het oeuvre van de monnik hem verschafte wisselde hij in 
Parijs uitvoerig van gedachten met de criticus Alexis François Rio, die deze gesprekken op 
zijn beurt gebruikte in zijn pleidooien De la poésie chrétienne (1836) en Forme de l’art, peinture 
(1837) voor een terugkeer naar christelijke wortels van de kunst, een pleidooi dat in Italië 
weerklank zou vinden in de kritiek van het purisme waarvan enkele nieuwe Piagnoni de 
belangrijkste woordvoerders werden.86  
 Tommaseo kreeg in zijn ijver spoedig bijval bijval uit Florence, waar in 1839 de 
dominicaner orde zich opnieuw in het klooster van San Marco vestigde. Frater Vincenzo 
Marchese gaf vanaf 1841 leiding aan een ware campagne om de reputatie van zijn voorganger 
te herstellen. Zijn initiatief vond in Florence een gretig gehoor, hetgeen bleek uit de 
publicatie van ten minste twee edities van Savonarola’s Prediche (1845-46), zijn Poesie en het 
Trattato circa il Reggimento e governo di Firenze (1847).87 Marchese zelf maakte in de geest van 
Savonarola een overzicht van Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani en 
bezorgde in 1849 in de kolommen van Capponi’s Archivio storico italiano de Cedrus Libani, een 
levensbeschrijving van de monnik uit 1510, en een jaar later een verzameling Lettere inedite di 
Fra G.S.88 Kort daarop verscheen zijn Storia di San Marco (1850-53), die wel gezien is als de 
eerste geschiedenis van Florence in Piagnone-perspectief.89 Aan Marchese’s wens voor een 

 
85 Tommaseo’s republikeinse geschiedvisie kwam in dezelfde periode o.m. tot uiting in de vertelling Il duca 
d’Atene (1837), over de verdrijving van de ‘tiran’ Gualtieri di Brienne uit Florence in 1343. Het plan van 
Tommaseo voor de biografie zou worden ingehaald door de publicaties van andere neo-Piagnoni. In de eerste 
helft van de eeuw zouden in Italië slechts enkelen een levensbeschrijving van Savonarola ondernemen. Het 
geschrift Vita di Girolamo Savonarola, dat L. Provana del Sabbione schreef, werd nooit uitgegeven, zie M. 
D’Azeglio: Epistolario I, nr. 273, 406 en L. Ottolenghi, La vita e i tempi di Luigi Provana del Sabbione (Turijn, 
Loescher, 1881), 221. Pietro Corelli publiceerde zijn boek wel: Fra Girolamo Savonarola. Storia del secolo 15. 
(Turijn, Alessandro Fontana, 1850-52), 3 vol. Van de oudere biografieën lijkt in deze periode alleen die van 
Pacifico Burlamacchi’s Vita te zijn herdrukt (Venetië, Alvisopoli, 1829 en Milaan, Silvestri, 1847). 
86 Een belangrijke representant van het purisme in Toscane was Luigi Mussini. Over zijn schilderij Il trionfo della 
verità (1849), waarop ook Savonarola figureert, zie C. Fulton, ‘Savonarola’s Risorgimento. Images of the Prophet 
from Nineteenth-Century Italy’ in: Savonarola 1498-1998. Una città e il suo profeta; Firenze di fronte al Savonarola 
(Florence, Sismel/Galluzzo, 2001), 513-532, aldaar 517-519. 
87 F. Girolamo Savonarola, Prediche di Fra Girolamo Savonarola de’ Predicatori (Florence, Bellagambi, 1845); F. 
Girolamo Savonarola, Sermoni e prediche (Prato, R. Guasti, 1846); Poesie di Ieronimo Savonarola (Florence Baracchi, 
1847), E. Audin de Rians (red.); I. Savonarola, Trattato circa il reggimento e governo della citta di Firenze (Florence, 
Baracchi, 1847), E. Audin de Rians (red.). De Franse bibliofiel Etienne Audin de Rians was bevriend met 
Marchese. 
88 P.L. V. Marchese, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani (Florence, Alcide Parenti 1845-
1846) 2 vol.; ‘Cedrus Libani ossia Vita di Fra G.S. scritta da Fra Benedetto da Firenze l’a. 1510’ in: Archivio storico 
italiano VII (1849) Appendice 7, 41-95 en ‘Lettere inedite di Fra G.S. e docc. concernenti lo stesso’ in: Archivio 
storico italiano. Appendice vol. VIII (1850), 73-203. 
89 Gentile, Gino Capponi, 234-235. 
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moderne biografie van zijn grote voorganger werd enkele jaren later met twee monumentale 
biografieën tegemoet gekomen: Bartolommeo Aquarone’s Vita di fra Jeronimo Savonarola 
(1857-58) en vooral Pasquale Villari’s La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi (1859-
1861).  
 In zijn streven om in de oude cel van de monnik diens nagedachtenis nieuw leven in 
te blazen was Marchese al eerder succesvol. Zijn oproep vond gehoor bij de schrijver 
Ermolao Rubieri uit Prato, die het portret van Savonarola bezat dat was geschilderd door 
Baccio Della Porta, beter bekend als Fra Bartolommeo. Het portret had eeuwenlang in de cel 
van de H. Catharina de’ Ricci in Prato gehangen. Toen de inboedel van dat klooster door de 
Fransen geconfisqueerd werd, had Rubieri het weten te kopen. In 1845 schonk hij het aan 
het klooster van San Marco. Ter gelegenheid van de schenking werd het in de Galleria 
dell’Accademia tentoongesteld, begeleid door een toelichting van Gino Capponi.90 
 Gedurende deze jaren ontwikkelde het complex van San Marco zich langzaam tot een 
heus bedevaartsoord, ‘visitato da molte persone sospette e specialmente forestieri’, zoals de 
verontruste vicaris van de orde zou schrijven.91 Zowel de kerkelijke als de wereldlijke 
autoriteiten bezagen de groeiende rebelse cultus met grote verontrusting. Net als Acquarone 
voor hem, werd ook Marchese uiteindelijk gemaand de groothertogelijke staat te verlaten en 
werden de geschriften van Savonarola in Toscane verboden, of aan een rigide censuur 
onderworpen, conform de Vaticaanse Index van verboden boeken. Zowel de oprichting van 
een publiek monument als de openbare herdenking van de terechtstelling van de frater waren 
onder dergelijke omstandigheden vooralsnog ondenkbaar.92 Deze eerbewijzen zouden pas na 
1860 gerealiseerd worden. Maar in de kunsten dook de gedaante van Savonarola wél op. Hij 
nam verschillende gedaanten aan. Op Vincenzo Lami’s schilderij Il Savonarola perora la causa 
de’ Fiorentini avanti a Carlo VIII trad hij in 1494 letterlijk op als ambassadeur van de republiek 
Florence tegenover de Franse koning Karel VIII. Demostene Macciò tekende hem als 
martelaar voor de vrijheid (1843), terwijl Emilio Burci de monnik als geloofsheld verbeeldde 
(1840).93 In de gelijktijdige literaire representaties van de monnik, zoals in de roman van 

 
90 ‘Ritratto di Fra Girolamo savonarola sotto le sembianze di S. Pietro M. Quadro in tavola di Fra Bartolommeo 
della Porta’ in: Galleria dell’I. e Reale Accademia delle Belle Arti di Firenze (Firenze, Società Artistica, 1845), later in: 
G. Capponi, Scritti editi ed inediti (Florence, Barbera, 1877) 2 vol., aldaar vol. 1, 197. Rubieri zou later weer op 
deze toelichting reageren met het artikel ‘Il ritratto di Fra G.S. dipinto da Baccio della Porta’ in Le arti del 
Disegno – giornale ebdomadario 2 (1855), later in Idem, Ricordi storici (Florence, Mariani, 1855). Vincenzo Marchese 
merkt in zijn Memorie dei più insigni pittori (1845-46) 23, op dat er voor de schenking van Rubieri in Florence ten 
minste één kopie van dit schilderij bestond, van de schilder Antinori, bewaard ter huize van de fam. Manelli. 
91 Zie Gentile, 238, die citeert uit een bericht van Giuseppe Bini, de verontruste vicaris van de dominicaner 
orde, en A. de Rubertis, ‘La censura delle opere di Fra Girolamo Savonarola’ in: La Bibliofilia 55 (1953), 54-58.  
92 Anders dan Fulton, ‘Savonarola’s Risorgimento’, beweert, lijkt de herdenkingsceremonie van de verbranding 
van Savonarola op het Piazza della Signoria, de zgn. Fiorita, slechts gedurende de eerste zes decennia van de 
negentiende eeuw niet te hebben plaatsgevonden. Een Franse journalist merkte in 1863 op: ‘il y a una 
soixantaine d’années à peine qu’a cessé la pieux usage suivant le quel des mains inconnues, malgré la jalousie du 
pouvoir, couvraient de fleurs à chaque anniversaire la place où avait été dressé son bûcher’, A. Geoffroy, ‘Un 
réformateur italien au temps de la Renaissance’ [recensie van P. Villari, La storia di G. Savonarola] in: Revue des 
deux mondes, 44 (1863), 437-464, aldaar 464. De schrijver C. Cantù, Romanzo autobiografico (Milaan/Napels, 
Ricciardi, 1969) herinnerde zich van een reis naar Toscane eveneens de herdenking van de terechtstelling: ‘si fa 
ancora la fiorita là dove fu bruciato’, aldaar 292. Vgl. over deze traditie: L. Artusi en S. Gabbrielli, Le feste di 
Firenze (Rome, Newton, 1991), 152-154. 
93 Zie voor het schilderij van Lami: Gazzetta di Firenze nr. 123 (1842), 6 en – voor een beschrijving van de scène 
- ‘Sopra l’esposizione di oggettici pittorici e di statuaria alla fiorentina accademia delle belle arti’ in: Giornale del 
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Giuseppe Revere, I Piagnoni e gli Arrabbiati (1843) of in de tragedie van de eerder genoemde 
Rubieri over Savonarola’s tijdgenoot, gonfaloniere Francesco Valori (1848), blijken deze twee 
aspecten hand in hand te gaan.94 Dezelfde boodschap, dat de politieke herrijzenis van de natie 
gepaard moest gaan met een morele en religieuze vernieuwing, werd gebracht door een 
tijdschrift voor verbannen Italiaanse patriotten in Londen: L'eco di Savonarola: foglio mensile 
diretto da italiani cristiani (1847).  
 De herwaardering van Savonarola stond niet op zichzelf. Om zijn historische 
betekenis volledig te doorgronden was het onvermijdelijk dat ook het beeld van de Medici 
werd herzien. Savonarola zelf had immers hun tirannie voorspeld en doorzien hoe ze de 
vrijheid in Florence langzaam hadden gesmoord, hun grenzeloze ambitie bedekkend met een 
mantel van uiterlijk vertoon: ‘colle virtù private si spegnevano le pubbliche, e rovinavansi alla 
decadenza dell’individuo e della nazione.’95 In contrast tot Lorenzo, de verpersoonlijking van 
dit zedenverval, stond de ethische zuiverheid van de dominicaner monnik, zoals ook 
Tommaseo later zou schrijven: ‘mentre che il Magnifico [...] non è buono che a dissolvere i 
nervi della sua patria e prepararle vergogne, questo frate raccolga le dispersioni delle anime, 
infonda […] in membra per ubriachezza paralitiche moti di vegeta sanità’.96  
 Het moment waarop zich deze tegenstelling het duidelijkst manifesteerde, was voor 
Tommaseo en de andere Savonarola-biografen van het Risorgimento het stervensuur van 
Lorenzo geweest, toen hij door de dominicaan werd bezocht. Dat moment nam in de 
biografieën van beide figuren al eeuwenlang een bijzondere plaats in.97 De hoveling Angelo 

 

Commercio 40 (1842). In een van de volgende paragrafen figureert Savonarola in dezelfde rol op enkele andere 
schilderijen. Over de tekening Ritratto di Savonarola martire della libertà (1843) van Demostene Macciò zie: L. 
Sebregondi, ‘La fortuna iconografica di Girolamo Savonarola’ in: M.G. Rosito (red.), Savonarola rivisitato (1498-
1998) (Florence, Città di Vita, 1997), 201-216, aldaar 216. Het doek van Burci, Veduta della piazza della Signoria 
di Firenze col supplizio di Fra Girolamo Savonarola wordt genoemd in: Gazzetta di Firenze 122 (1840), 6. Deze 
afbeeldingen van Savonarola blijven onvermeld in de sectie ‘Gli eretici’ van Romanticismo storico (1974). Enkele 
wél genoemde, ongedateerde werken stammen mogelijk ook uit de periode voor 1848, zie 39-40. 
94 G. Revere, I Piagnoni e gli Arrabbiati al tempo di Fra Girolamo Savonarola (Milaan, Guglielmini, 1843), besproken 
door A. Fava, ‘Studii di storia patria - I Piagnoni e gli Arrabbiati di Giuseppe Revere’ in: Rivista europea. Giornale 
di scienze morali, letteratura, arti e varietà, nieuwe serie, jg. I (1843) n. 14 (30 juli 1843), 69-81, die de auteur prees 
omdat hij dit controversiële stukje geschiedenis tot leven had weten te wekken. E. Rubieri, Francesco Valori: 
dramma storico corredato di annotazioni e preceduto da un discroso sulla poesia drammatica italiana (Florence, Le Monnier, 
1848). Ook de roman van M. D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841), die in een volgend 
hoofdstuk uitvoerig wordt besproken, dient hier te worden genoemd. Het boek is een dubbele getuigenis van 
de populariteit van Savonarola ten tijde van het beleg van Florence in 1530, waarover het verhaal gaat, en de 
prille cultus voor de dominicaan in de negentiende eeuw, die ook de auteur toegewijd was. 
95 ‘Avvertimento’ van de bezorger in: Savonarola, Sermoni e prediche (1846), cit., III-IV. 
96 N. Tommaseo, recensie van (onder meer) Poesie di fra Girolamo Savonarola (Florence, Cecchi/Galileiana, 1862), 
C. Guasti (red.); L' officio proprio per fra Girolamo Savonarola e i suoi compagni (Prato, R. Guasti, 1863), C. Guasti 
(red.), en Canzone di un Piagnone pel bruciamento della vanità nel Carnevale del 1489 (Florence, 1863) in: Rivista 
contemporanea 38 (1864), 125-156, 152. Guasti maakte in zijn editie van het Officio gebruik van het 
archiefonderzoek van een halve eeuw eerder door de Florentijnse Società degli Amatori della storia patria (1802-
1810), waarover zie hoofdstuk 3. Dit materiaal ging na 1810 over op de Società Colombaria, waarvan Guasti 
secretaris was. Zie zijn eigen getuigenis in: Atti della Società Colombaria 1856-1890 dall'anno 1856 al 1890, col 
ruolo generale dei soci dalla sua fondazione (Florence, G. Carnesecchi e Figli, 1893), 49. Net zoals Tommaseo en 
Guasti later beweerden, was ook voor Audin de Rians het contrast tussen Lorenzo en Savonarola zichtbaar in 
hun beider poëzie. De kracht van Lorenzo schuilde vooral in de vorm, de ‘modo di verseggiare’, terwijl 
Savonarola’s poëtische reactie op de canti carnascialeschi vooral uitblonken in de zuiverheid van hun boodschap, 
zie ‘Prefazione’ bij Poesie di Ieronimo Savonarola (1847), iii en vi. 
97 Zie hierover P. Villari, in een toevoeging aan hoofdstuk IX van de herziene editie van zijn La storia di 
Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi (Florence, Succ. Le Monnier, 1887-1888) 2 vol., nieuwe, uitgebreide en 
gecorrigeerde editie, aldaar vol. 1, 182-186. 
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Poliziano, die op de bewuste dag bij Lorenzo was, liet in een beroemde brief aan Jacopo 
Antiquario een verslag van de gebeurtenis achter dat historici, die met de Medici 
sympathiseerden, voor problemen stelde. Savonarola zou uit eigen beweging naar de 
stervende zijn gekomen en hem drie dingen op het hart hebben gedrukt: zich te sterken in 
het geloof, te streven naar een rechtschapen leven en zich voor te bereiden op de dood. 
Vervolgens zou hij weer zijn vertrokken zonder de doodzieke zijn zegen te geven. Deze 
merkwaardige getuigenis was voor auteurs uit het Medici-kamp en hun navolgers aanleiding 
om de episode òf geheel weg te laten, òf zo te verdraaien dat Lorenzo de absolutie ontving 
voor hij zijn laatste adem uitblies. Tegenover deze overlevering stond de visie van de 
Savonarola-hagiografie, die steunde onder meer op de verslagen van Placido Cinozzi, Gian 
Francesco Pico della Mirandola en later Pacifico Burlamacchi. Deze traditie wilde dat 
Lorenzo zelf Savonarola had laten roepen om hem voor zijn heengaan de zonden op te 
biechten die het zwaarst op zijn geweten drukten.98 De monnik kwam en was bereid hem 
zijn zonden te vergeven, mits Lorenzo behalve oprecht geloof ook berouw toonde. Morrend 
stemde hij toe al zijn onrechtmatig verworven rijkdommen terug te geven. Maar bij het 
horen van Savonarola’s derde, dwingende eis, om Florence zijn vrijheid terug te geven, 
verzamelde hij zijn laatste kracht en wendde zijn biechtvader de rug toe. Savonarola zou 
daarop zijn vertrokken zonder absolutie te hebben geschonken; Lorenzo stierf enkele uren 
later. 
 Hoewel deze twee tegengestelde verslagen van de gebeurtenis al eeuwenlang naast 
elkaar bestonden, lijkt in de late achttiende en vroege negentiende eeuw aan de variant ten 
faveure van Lorenzo het meeste aandacht en geloof te zijn geschonken. De ‘laatste’ publicatie 
waarin de gebeurtenissen rond het sterfbed van Il Magnifico uitvoerig in een republikeins, 
savonaroliaans licht werden bezien, was de aan groothertog Pietro Leopoldo opgedragen 
Apologia di F. Girolamo Savonarola (1782) van de dominicaan Guglielmo Bartali. Gelijktijdige 
levensbeschrijvingen van Savonarola als Modesto Rastrelli’s Vita del padre Girolamo Savonarola 
(1781) of Pier Vincenzo Barsanti’s Della storia del padre Girolamo Savonarola (1782) waagden 
zich er niet aan de goede naam van Lorenzo te bezoedelen.99 In de biografie van Fabbroni 
werd de episode in het geheel niet vermeld; Roscoe hield zich aan de versie van Poliziano, 
maar in zijn verslag vroeg Lorenzo wél om Savonarola’s zegen, als teken van goede wil en 
vergevingsgezindheid.100 Dit voor Lorenzo gunstige beeld klinkt in de Florentijnse historische 
 
98 Dat waren er drie, volgens de traditie die Villari aanhing: de plundering van Volterra, de zgn. ‘Monte delle 
fanciulle’ en de bloedige nasleep van de Pazzi-samenzwering; Villari, La storia di Girolamo Savonarola, 159. 
99 G. Bartali, Istoria dell’arcivescovo s. Antonino e de’ suoi più illustri discepoli colla’aologia di F. Girolamo Savonarola libri 
3. descritti e dedicati a sua altezza reale Pietro Leopoldo (Florence, Pagani, 1782), 33. De beschrijving van Bartali was 
van alle recente biografieën van Savonarola in 1845 volgens Vicenzo Marchese ‘la più completa ed accurata di 
quante ne sono state pubblicate fino al presente, Memorie dei più insigni pittori, I, 436, een oordeel dat in 1847 
werd herhaald door Audin de Rians, ‘Sommario cronologico della vita di I.S. da Ferrara’ in: Poesie di Ieronimo 
Savonarola, XX-XI. De bovengenoemde werken waren voluit: M. Rastrelli, Vita del padre Girolamo Savonarola 
dell'ordine de' predicatori (Genève [maar Florence] 1781) en P. V. Barsanti, Della storia del padre Girolamo Savonarola 
da Ferrara domenicano della Congregazione di S. Marco di Firenze libri quattro (Livorno, Carlo Giorgi dal Real 
Palazzo, 1782). 
100 Fabbroni, Laurentii Medicis Magnifici (Pisa, J. Gratiolus, 1784), vertaald als Vie de Laurent de Medicis dit le 
Magnifique (‘Berlijn’ [maar Florence], 1791), aldaar 263-268 en Roscoe, Life of Lorenzo, vol. 2, hoofdstuk X, 
324-325, waar de scène kort wordt omschreven: ‘[na een gesprek van Lorenzo en Poliziano] a visitor of a very 
different character arrived. This was the haughty and enthusiastic Savonarola, who probably thought, that in the 
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teksten tot in de jaren 1840 door. Volgens de Storia della Toscana sino al principato (1813-1814) 
van Lorenzo Pignotti waren de laatste ogenblikken van het leven van Il Magnifico ‘pieni di 
virtù e di religiosa pietà’, precies zoals Poliziano ze beschreven had. De boosaardige 
Savonarola kwam met kwade bedoelingen, maar kon bij het zien van de doodzieke niet 
anders dan grote bewondering voelen. De historicus, etruscoloog en uitgever Francesco 
Inghirami was in 1841 een vergelijkbare visie toegedaan.101 Enkele jaren later formuleerde de 
anonieme auteur van een artikel in de populaire kalender Il fiorentino istruito het nog sterker, 
in een passage die duidelijk van Roscoe was afgeleid: 
 

‘Il fanatico Savonarola che sperava forse raccogliere in quei momenti di commozione e di 

patimento qualche materiale utile ai suoi disegni andò a visitare Lorenzo sugli estremi di vita 

che le restavano. Il frate affettando parole di dolcezza e di carità, esortò Lorenzo a stare saldo 

nella religione cattolica, ed udendosi rispondere che lo era, gli richiese che promettesse, ove 

fosse scampato di menar vita regolar e virtuosa, Lorenzo il promise. Dissegli finalmente che 

doveva incontrare la morte con coraggio se vi era chiamato; con gioja! Sclamò Lorenzo) se 

tale è la divina volontà. Partiva Savonarola quando il moribondo dimandavale di benedirlo e fu 

costretto a farlo il frate vinto dalla dignità di quella scena funebre, e la bocca dell’entusiasto 

domenicano avvezza a proferire anatemi sulle teste dei Medici, dovette in quel momento 

prodigare benedizioni.’102 

 
Het verslag van Poliziano rechtvaardigde deze voorstelling slechts gedeeltelijk. Het lijkt 
daarom vooral ingegeven door de behoefte om Lorenzo te verdedigen tegen de tegengestelde 
representatie, waarin hij ook de absolutie vroeg maar deze hem geweigerd werd. Deze oude 
traditie werd dan ook juist in deze jaren weer nieuw leven ingeblazen. De eerste voortekenen 
daarvan zijn behalve aan de ontluikende beweging voor een christelijk reveil van de nieuwe 
Piagnoni, aan een wereldlijke cultus van de Florentijnse republiek toe te schrijven. 
 Een van Toscane’s meest vervente pleitbezorgers van die republikeinse traditie was in 
de jaren 1830 de Pistoiese graaf Niccolò Puccini, over wie in het voorgaande reeds is 
gesproken. Het was in de context van zijn mecenaat dat het tafereel aan het sterfbed van 
Lorenzo zich in de negentiende eeuw voor het eerst aandiende in de schilderkunst, met een 
betekenis die teruggreep op de overlevering van Cinozzi, G.F. Pico della Mirandola en 

 

last moments of agitation and of suffering, he might be enabled to collect materials for his factious purposes. 
With apparent charity and kindness, the priest exhorted Lorenzo to remain firm in the catholic faith; to which 
Lorenzo professed his strict adherence. He then required an avowal of his intention, in case of his recovery, to 
live a virtuous and well-regulated life; to this he also signified his sincere assent. Lastly, he reminded him, that, if 
needful, he ought to bear his death with fortitude. ‘With cheerfulness,’ replied Lorenzo, ‘if such be the will of 
God.’ On his quitting the room, Lorenzo called him back, and, as an unequivocal mark that he harboured in his 
bosom no resentment against him for the injuries which he had received, requested the priest would bestow 
upon him his benediction; with which he instantly complied’. Zie ook: Life of Lorenzo, vol. 3 appendix, 
document LX (de brief van Poliziano). 
101 L. Pignotti, Storia della Toscana sino al principato con diverse saggi sulle scienze, lettere ed arti [Pisa 1813-1814] 
(Capolago, Tip. Elvetica, 1843) vol. IV, 112-113; F. Inghirami, Storia della Toscana compilata ed in sette epoche 
distribuita (Fiesole, Tip. Fiesolana, 1841), 451: ‘Gli ultimi momenti pieni di virtù e di religiosa pietà, sono 
dettagliatamente descritti dal Poliziano’. 
102 Il fiorentino istruito clandario per l’anno bisestile 1844. Anno I (Florence, Tip. N. Fabbrini, 1844), 112, noot a. 
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Burlamacchi. Al voor 1837 adviseerde een van Puccini’s raadgevers, de toneelschrijver en 
secretaris van de Accademia, Giovanni Battista Niccolini, de schilder Giuseppe Bezzuoli over 
de verbeelding van dit thema.103 Hij benadrukte de noodzaak om ‘la ferocia e l’ispirazione’ 
weer te geven op het gelaat van de monnik, die ‘gode di vedere il tiranno vicino a comparire 
davanti al tribunale del Giudice che non si corrompe’. Van de secundaire personages noemde 
hij in het bijzonder Pico della Mirandola, die Savonarola moest aankijken en diende uit te 
drukken, dat hij uit diens blik begreep welk lot de nagedachtenis van Lorenzo wachtte. 
Geruime tijd later bracht een andere adviseur van Puccini, de radicale democraat en 
romancier Francesco Domenico Guerrazzi, dezelfde episode in verband met een andere 
kunstenaar, de Florentijn Giuseppe Sabatelli. Uit Guerrazzi’s beschrijving blijkt dat het subject 
ook hier in een duidelijk republikeins licht moest worden bezien. De voorgestelde scène 
verbeeldde ‘Savonarola chiamato da Lorenzo dei Medici moribondo, al quale propone per la 
redenzione dell’anima tre cose, tra le quali la libertà di Fiorenza’.104 De boodschap van verzet 
tegen de tirannie, een verhuld protest tegen het reactionaire bewind van Leopoldo anno 
1830, zou in samenhang met de andere kunstwerken die onder Puccini’s patronage tot stand 
kwamen alleen maar aan kracht hebben gewonnen. Daartoe moest vooral het doek zorgen 
dat als pendant van het schilderij van Lorenzo en Savonarola bedoeld was en de gewelddadige 
moord op Alessandro de’ Medici (1537) verbeeldde.105 Maar het schilderij van Lorenzo’s 
laatste ogenblikken zou niet worden voltooid, ook niet toen de opdracht was overgegaan op 
de jonge Florentijn Luciano Fiorucci, die er in 1846 uiteindelijk geheel van afzag.106  
 Rond die tijd had de republikeinse, savonaroliaanse interpretatie van de episode reeds 
haar herintrede gedaan in de schilderkunst. Die was niet zozeer ingegeven door Florentijnse 
of Italiaanse motieven, maar kwam voort uit de toegenomen buitenlandse belangstelling voor 
Savonarola. In het geval van sommige Zwitserse en Duitse auteurs had dat alles te maken met 
de behoefte om de dominicaan te zien als voorloper van de Reformatie, waarvan de 
verkondigers in eigen land werden verheven tot nationale symbolen. De monnik uit Ferrara 
dook in die hoedanigheid sinds de jaren 1830 op in het werk van auteurs als Friedrich Karl 
Meier, Andreas Rudelbach en Théodore Paul en kreeg uiteindelijk zelfs een plaats in het 
Luthermonument in Worms.107 Het contrast met Lorenzo il Magnifico, die bovendien door 

 
103 G.B. Niccolini aan G. Bezzuoli, z.p., z.d. [maar volgens de bezorger vòòr 1837] in: Ricordi della vita e della 
opere di G.B. Niccolini (Florence, Le Monnier, 1866), A. Vannucci (red.), 2 vol., aldaar vol. 2, nr. 202, 218. Voor 
zover bekend heeft Bezzuoli dit schilderij nooit gemaakt. De bezorger van Niccolini’s Ricordi, Atto Vannucci, 
was vermoedelijk door deze brief misleid toen hij Lorenzo de’ Medici al letto di morte als een van Bezzuoli’s 
succesvolle werken noemde, vol. I, 39.  
104 F. D. Guerrazzi aan N. Puccini, 5 november 1838 in: F.D.Guerrazzi, Lettere (Turijn/Rome, Roux, 1891) 2 
vol., F. Martini (red.), vol. I, nr. 62, 56, oorspronkelijk in: Carte Puccini, Biblioteca Forteguerriana te Pistoia, 
aldaar Cassetta XV, map ‘Guerrazzi’, nr.3. 
105 Het betrof Enrico Pollastrini’s Morte del duca Alessandro de’ Medici (1839). Zie Cultura dell’Ottocento a Pistoia: la 
collezione Puccini (Florence, Centro Di, 1972), 54-55; L. Bassignana, Gli stili della Restaurazione’ in: C. Sisi 
(red.), Storia delle arti in Toscana. L’ Ottocento (Florence, Edifir, 1999), 53-101, 89. 
106 In zijn brief van 25 maart 1838 aan Puccini had de jonge kunstenaar de opdracht voor ‘una tela esprimente il 
Magnifico morente, ed il Savonarola’ geaccepteerd, zie: Carte Puccini, Cassetta XIII, map ‘Fiorucci’, nr. 12. In 
de bundel Monumenti del giardino Puccini (Pistoia, Tip. Cino, 1845), 111 wachtte de criticus Giuseppe La Farina 
nog altijd op de voltooiing ervan. Vergeefs, want in 1846 schreef Fiorucci aan Puccini zijn belofte niet te 
kunnen nakomen, zie ook Cultura dell’Ottocento a Pistoia, 16 en 20. 
107 A. G. Rudelbach, Hieronymus Savonarola und seine Zeit (Hamburg, Perthes, 1835); F. K. Meier, Girolamo 
Savonarola: aus großen Teils handschriftlichen Quellen (Berlijn, Reimer, 1836); T. Paul, Jérome Savonarole, précursuer de 
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een bloedband met het pausdom was verbonden, was voor deze auteurs daarom vooreerst een 
moreel contrast tussen zuiverheid enerzijds en decadentie anderzijds.  
 De Britse interesse voor dit tijdvak van de Florentijnse historie ging in navolging van 
Roscoe aanvankelijk vooral uit naar de culturele bloei, maar later groeide ook de aandacht 
voor de keerzijde van het beeld dat Roscoe had geschetst.108 In Britse kringen in Florence 
was deze tegenstrijdigheid letterlijk zichtbaar. De Britse gezant aan het groothertogelijk hof, 
Lord Holland, liet in 1845 de loggia van zijn villa verfraaien door de latere pre-Rafaëliet 
George Frederick Watts. Het tafereel Il medico Leoni gettato nel pozzo perché sospettato della morte 
del Magnifico leek een weinig flatteuze voorstelling voor degenen die Holland voorgingen als 
bewoners van de Villa in Careggi, juist de plaats waar Lorenzo gestorven was.109  
 De opvolger van Holland in Careggi, de geoloog Francis Joseph Sloane, maakte zijn 
residentie na 1848 tot een ware schatkamer van de herinnering aan de Medici, met een 
verzameling portretten van alle illustere figuren die er hadden verpoosd.110 Hij zou bovendien 
de schilder Antonio Puccinelli verschillende historische thema’s laten schilderen. Het doek 
L’Accademia Platonica di Careggi (1854, afb. 32) wees overduidelijk op de culturele faam van 
Lorenzo. Maar een enkel schilderij dat Puccinelli maakte, wijst erop dat ook Sloane niet 
ongevoelig was voor de donkere kanten van vooral Lorenzo: Savonarola che nega l’assoluzione a 
Lorenzo il Magnifico (afb. 33).111 In dezelfde periode was het een andere Brit die voor de 
waarachtigheid van deze visie op Lorenzo’s dood het bewijs dacht te hebben gevonden in een 
schilderij dat werd toegeschreven aan Sandro Botticelli. Charles Heath Wilson meende 
temidden van de omstanders op deze Adorazione dei Magi een aangeslagen Lorenzo te zien, 
geflankeerd door de strenge gestalte van Savonarola, die hem dwingend op het Christuskind 
wees alsof hij wilde zeggen: ‘Repent and adore!’112 

 

la Réforme d’après les ouvrages originaux et les principaux historiens (Genève, Cherbuliez, 1857). Een middenpositie 
werd ingenomen door H. Leo, Geschichte der italienischen Staaten (Hamburg, Perthes, 1829-1830), waarin 
Savonarola als wegbereider van de Reformatie wordt beschouwd, maar de auteur als historicus te veel scrupules 
heeft om in de scène van Lorenzo’s dood een keuze te maken tussen de twee overgeleverde tradities. Literaire 
varianten met vergelijkbare strekking waren: N. Lenau, Savonarola: ein Gedicht [1837] (Stuttgart/Augsburg, J.G. 
Cotta, 1859) en J. Scherr, Der Prophet von Florenz. Wahrheit und Dichtung (Stuttgart, Franckh, 1845). Over de 
aanwezigheid van Savonarola in het Luther-Denkmal, vgl. C. Theiselmann, Das Wormser Lutherdenkmal Ernst 
Rietschels (1856-1868) im Rahmen der Lutherrezeption des 19. Jahrhunderts (Frankfurt am Main, Peter Lang, 1992) 
en Sebregondi, ‘La fortuna iconografica’, 211. De katholieke Duitse historicus en diplomaat Alfred von 
Reumont, in 1842 betrokken bij de oprichting van het Archivio storico italiano, zou later in Lorenzo de’ Medici Il 
Magnifico (Leipzig, Ducker & Humblot, 1874) juist een positie kiezen die dicht bij die van Roscoe lag en sterk 
op Poliziano steunde. Pas bij L. von Ranke, ‘Savonarola und die Florentinische Republik gegen das Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts’ in: Historisch-biografische Studien (Leipzig, Duncker & Humblot, 1877), 181-357, m.n. 
328-323 lijkt het zielsverwantschap van Savonarola met Luther een genuanceerd beeld van zijn ontmoeting met 
Lorenzo niet langer in de weg te hebben gestaan. 
108 Zie over deze tweeslachtigheid in de ‘Anglo-Florentijnse’ historische cultuur het voorwoord door F. Haskell 
bij L’idea di Firenze. Temi e interpretazioni nell’arte straniera dell’Ottocento (Florence, Centro Di, 1989) M. Bossi en 
L. Tonini (red.), 9-11. 
109 Vgl. Penny, ‘The activity of English artists in Nineteenth Century Italy’, 162-163 en afb. nr. 88. Uit Sermoni 
e prediche (1846) is overigens op te maken dat Lord Holland ook de eigenaar was van het eerste manuscript van 
Savonarola’s ‘Lettera di San Giovanni’, aldaar VI. 
110 Murray’s handbook of Florence and its environs (Londen, John Murray, 1861), 104. 
111 Over dit schilderij, zie de toelichting in: D. Durbè, Antonio Puccinelli (Rome, Silvana, 1997), 152-153 en 
tavola 105. Het doek moet tussen 1850 en 1860 worden gedateerd. 
112 C. Heath Wilson’s observatie (uit 1880) wordt opgemerkt door Villari. Zie voor de opmerking de Engelse 
vertaling van Villari’s boek: Life and times of Girolamo Savonarola (Londen, T. Fisher Unwin en New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1888) vert. L. Villari.  
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Een andere buitenlandse auteur had echter al geruime tijd daarvoor de aandacht gevraagd 
voor deze visie op de sterfscène van Lorenzo. De Franse romancier Alexandre Dumas (père) 
maakte in zijn historische schets Les Médicis, in 1844 te Florence verschenen, voor het eerst in 
de Florentijnse, romantische cultuur expliciet wat de Milanese auteur Pompeo Litta al eerder 
in beknopte termen had gezegd in zijn luxueuze en ambitieuze maar weinig toegankelijke 
Famiglie Celebri di Italia.113 De ontmoeting tussen de stervende Lorenzo en Savonarola was 
voor Dumas kennelijk een sleutelmoment in de geschiedenis van de Medici, want hij nam de 
lithografie die Litta twintig jaar eerder door de kunstenaar Roberto Focosi had laten maken 
als frontispice in zijn boek op, met het onderschrift: ‘Chiese una sola cosa in contraccambio 
dell’assoluzione....Lorenzo rifiutò’ (afb. 34).114  
 Dumas bleef in de beschrijving van deze omstreden scène zijn republikeinse 
sympathieën trouw. Dat kon niet worden gezegd van zijn landgenoot Perrens, die in 1853 
een brave biografie van Savonarola zou publiceren, waarin de ontmoeting aan het sterfbed 
van Lorenzo echter nauwelijks leek af te wijken van de interpretatie van Roscoe.115 Juist 
vanwege deze passage zou het boek van Perrens in Italië in de jaren 1850 en 1860 bijzonder 
felle reacties oproepen.116 De opgeleefde cultus voor Savonarola en de beweging van de 
nieuwe Piagnoni lieten geen ruimte voor twijfel aan de historiciteit van deze emblematische 
episode. Een reeks monumentale studies, die weldra zouden gaan behoren tot de gevestigde 
historiografie van het nieuwe Italië, zorgde ervoor dat die twijfel voorlopig ook weg zou 
blijven. De ontwikkeling van het Risorgimento na 1860 tot een tweestrijd tussen kerk en 
staat met alle consequenties van dien voor de wederzijdse culturele propaganda, zou de positie 
van Savonarola alleen nog maar versterken doordat hij zijn uitgesproken republikeinse 
connotaties verloor en een symbool werd van de seculiere Italiaanse staat, dat behalve in 
Florence en Ferrara op vele straten en pleinen van het schiereiland verspreid raakte.  
 Ook in de schilderkunst van de tweede helft van de eeuw bleef de fascinatie voor 
Savonarola groot, in het bijzonder voor zijn eigenaardige confrontatie met Lorenzo Il 
Magnifico.117 Zulke ondubbelzinnige voorstellingen wijzen op het succes van de terugkeer naar 
de Piagnone-traditie, die in de eerste helft van de negentiende eeuw was ingezet. Stuk voor 

 
113 P. Litta, Famiglie celebri d’Italia – Medici di Firenze (Milaan, Ferrario, 1827-1830): ‘Lorenzo in punto di morte 
volle il Savonarola, di cui aveva mendicato l’amicizia per l’ambizione e aver un letterato di più, ma egli voltò le 
spalle al frate, quando lo richiese della libertà di Firenze’, aldaar, tav. IX. Dumas’ Les Médicis verscheen in 1844 
voor het eerste in Florence, zoals in het voorwoord van de ondergenoemde Italiaanse editie wordt vermeld. 
114 Het citaat komt uit de Italiaanse vertaling van Dumas’ boek, Storia del governo della Toscana sotto la casa de’ 
Medici di Alessandro Dumas (Milaan, Borroni e Scotti, 1845), vertaling en annotaties door G. Barbieri, frontispice, 
zie ook 44-45 voor de bijbehorende passage. 
115 F. T. Perrens, Jérôme Savonarole, sa vie, ses prédications, ses écrits [1853] (Parijs, Hachette, 1859), 73-76. Een 
vroegere visie op de scène die wél enigszins doet denken aan die van Dumas was die van de katholieke abt P.-J. 
Carle in Histoire de Fra Hieronimo Savonarola (Parijs, Débécourt, 1842), al was die door religieuze in plaats van 
politieke motieven ingegeven. 
116 Met name E. Rubieri, ‘Osservazioni critiche sopra un’opera del prof. F.T. Perrens intitolata... e specialmente 
sopra un passo delle medesima e sopra un relativo giudizio del prof. Paravia’ in: Polimazia di famiglia: lettura utili 
ed amene (1854) afl. 3-4 en Y. [maar: P. Villari], [recensie van:] ‘F.T. Perrens, Jérôme Savonarole, sa vie, ses 
prédications, ses écrits’ in: Archivio storico italiano (nieuwe serie) III (1856), 105-124. Villari werkte sinds ca. 1850 
aan zijn eigen biografie, daartoe aangemoedigd door V. Marchese, zie Gentile, Gino Capponi, 178. 
117 De catalogus Romanticismo storico, 39, geeft in een sectie gewijd aan ‘Gli eretici, i grandi perseguitati’ (Arnaldo 
da Brescia, Paolo Sarpi, en daaraan zouden Galilei en Bruno kunnen worden toegevoegd, een selectie van zes 
schilderijen met dit specifieke thema.  
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stuk volgen dergelijke schilderijen de toonaangevende interpretatie van Pasquale Villari, die 
onomwonden en met groot gevoel voor dramatiek het beeld van deze scène als volgt 
completeerde: 
 

‘[...] Non appena si partiva il Pico, che entrava il Savonarola e s’accostava ossequiosamente al 

letto del moribondo Lorenzo. Tre peccati egli voleva confessare a lui e chiederne l’assoluzione 

[…]. Nel parlare, il Magnifico si agitava di nuovo, ed il Savonarola per calmarlo andava 

ripetendo: - Iddio è buono, Iddio è misericordioso. – Ma, aggiunse, non appena Lorenzo 

ebbe finito di parlare, vi bisognano tre cose. – E quali, padre? – rispose Lorenzo. Il volto del 

Savonarola divenia grave, e spiegando le dita della sua destra, egli cominciava a dire: Primo. 

Vi bisogna avere una grande e viva fede nella misericordia di Dio. – Questa io l’ho 

grandissima. – Secondo. Vi bisogna restituire tutto il mal tolto, o commettere ai vostri figli 

che lo restituiscano per voi. – A questo il Magnifico parve rimanere maravigliato e dolente; 

pure, facendo forza a sé stesso, acconsentì con un cenno del capo. Il Savonarola levossi 

finalmente in piedi, e mentre il moribondo principe si rimpiccioliva pauroso nel letto, egli 

sembrava divenire maggiore di sé, dicendo: - Ultimo. Vi bisogna restituire la libertà al popolo 

di Firenze. – Il suo volto era solenne; la voce quasi terribile; gli occhi, per indovinare la 

risposta, stavano intenti e fissi in quelli di Lorenzo; il quale, raccogliendo quante forze la 

natura gli aveva lasciate in quel punto, volse sdegnosamente le spalle senza pronunciar più 

parola. E così il Savonarola si partiva senza dare l’assoluzione; ed il Magnifico, lacerato dai 

rimorsi, dava poco di poi l’ultimo fiato.’118 

 
De erfenis van Il Magnifico: Karel VIII in Florence 
 
Na de dood van Lorenzo kwam een einde aan een periode van politieke stabiliteit in de 
Florentijnse republiek. Vooral de veranderde diplomatieke verhoudingen brachten de 
machtsbasis van Lorenzo’s zoon Piero aan het wankelen. Door toenadering te zoeken tot 
Ferdinando van Napels, joeg Piero diens vijand, de Franse koning Karel VIII tegen Florence 
in het harnas. Dit leidde tot groot ongenoegen onder de adellijke families in de stad, die 
handel dreven met Frankrijk. Er ontstond een sterke oppositie tegen Piero, onder meer 
aangevoerd door de Capponi, handelsconcurrenten die eeder hadden gepoogd om Karel 
tegen de Medici op te zetten. Toen vervolgens uitkwam dat Piero een ommezwaai had 
gemaakt door op eigen houtje de republiek te onderwerpen aan de eisen van de Franse vorst, 
dwong het groeiende wantrouwen over zijn absolutistische streven hem te vluchten. Dat kon 
echter niet meer verhoeden dat Karel, met zijn leger op weg naar Napels, op 17 november 
1494 zijn entree maakte in de stad, om zich ervan te vergewissen dat zijn veldtocht in het 
zuiden niets in de weg werd gelegd.119  

 
118 Villari, Storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi, vol. I, 159-160. Later zou deze visie ontkracht worden 
door G. Gentile, Gino Capponi, 290-291 en vooral door R. Ridolfi, La visita del Savonarola al Magnifico morente e 
la leggenda della negata assoluzione (Florence, Olschki, 1929). 
119 J.R. Hale, Florence and the Medici. Patterns of control (Londen, Thames and Hudson, 1983), 78. 
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Vooral in navolging van de Storia d’Italia van Francesco Guicciardini, zoals gezegd aan het 
begin van de negentiende eeuw zeer invloedrijk, is aan dit moment in de Florentijnse 
geschiedenis een sterke betekenis toegekend. Guicciardini’s geschiedenis is immers een 
‘resoconto [delle] cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l’armi de’ franzesi 
[...] cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla’.120 Dat maakte 1494 tot een 
breekpunt in de historie tussen de gouden tijden van Lorenzo il Magnifico en de 
‘innumerabili calamità’ en ‘orribilissimi accidenti’ die het schiereiland daarna overspoelden. 
Karel VIII was voor Guicciardini dan ook ‘quasi più simile a mostro che a uomo’. Afhankelijk 
van het perspectief van vooral de historici van het Cinquecento die deze gebeurtenissen in 
retrospectief zouden beschrijven, verschilde ook hun oordeel over de oligarchische factie die 
na de vlucht van Piero de macht in de stad had uitgeoefend, evenzeer als dat over de Franse 
koning. Ten minste in één geval werd zo’n postume visie op de gebeurtenissen ook in een 
beeld vervat. Het schilderij Entrata di Carlo VIII (1527) dat Francesco Granacci maakte in 
opdracht van de fanatieke republikein Francesco Nasi voert de Franse monarch, heel anders 
dan Guicciardini, op als verlosser, die de republiek van de Medici zou hebben bevrijd.121  
 Het is op het eerste gezicht onduidelijk welke visie op de gebeurtenissen van 1494 
ruim driehonderd jaar later de opdrachtgever van een gelijknamig schilderij (afb. 35) voor 
ogen stond. Eigenlijk was ook niet die opdrachtgever, groothertog Leopoldo II van 
Habsburg-Lotharingen, de bedenker van dit thema, maar de kunstenaar Giuseppe Bezzuoli. 
De vorst, die zich sinds zijn aantreden in 1824 graag profileerde als patroon van de schone 
kunsten, liet Bezzuoli in 1827 niettemin per brief weten met het door hem gekozen 
onderwerp in te stemmen.122 Er is wel gesuggereerd dat Leopoldo het schilderij opvatte als 
een ‘allegoria legittimista, intesa a paragonare due invasioni francesi a Firenze, l’antica di Carlo 
VIII e la moderna napoleonica’.123 Als dat waar is, zou zijn eigen positie doen denken aan die 
van de Medici, maar juist in deze episode speelden die een bedenkelijke rol. Het lijkt 
eveneens twijfelachtig dat Leopold zichzelf aan de Franse monarch wilde laten spiegelen. 
Mogelijk had hij geen bijbedoelingen en spraken vooral de ‘maestosa pompa’ van de intocht 
en de illustere Florentijnen die erbij betrokken waren, tot zijn verbeelding.  

 
120 F. Guicciardini, Storia d'Italia, eerste boek, eerste hoofdstuk, geciteerd in: Idem, Opere (Milaan/Napels, 
Ricciardi, 1961), 373-1070, aldaar 373.  
121 Het is onbekend waar Granacci’s schilderij zich rond 1827 bevond. Het is verleidelijk erop te speculeren dat 
het schilderij net als zijn pendant, die de triomfale intocht van Karel VIII in Rome voorstelde, zou zijn 
meegenomen onder Napoleon, en dat de restitutie in de jaren 1820 de aanleiding vormde voor Bezzuoli om dit 
thema te kiezen. Zie over dit schilderij: A. Cecchi, ‘L’ingresso di Carlo VIII in Firenze del Granacci: nuovi 
documenti e ipotesi sulla committenza’ in: Paragone 439 (september 1986), 41-48 en over enkele kleinere 
schilderkunstige getuigenissen van de intocht: E. Borsook, ‘Decor in Florence for the entry of Charles VIII of 
France’ in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 10 (1961), 106-122. 
122 Cultura neoclassica e romantica, 140-141, en D. Macciò, ‘Giuseppe Bezzuoli pittore fiorentino’ in: Atti della 
Società Colombaria di Firenze [1910-1912] (Florence, Tip. l’Arte della Stampa, 1912), 13-14. Vgl. ook de opm. 
van E. Spalletti, ‘La pittura dell’Ottocento in Toscana’ in: La pittura in Italia: L’ Ottocento (Milaan, Electa, 
1991), E. Castelnuovo (red.), 228-366, aldaar 308, 310. Over de rol van Leopoldo als mecenas, zie o.m. S. 
Pinto, ‘VIII. Il granducato di Toscana’ in: Idem, ‘La promozione delle arti negli Stati italiani’ in: Storia dell’arte 
italiana (Turijn, Einaudi, 1982), deel 2, vol. 2, 1037-1060, aldaar 1044-1045 en de reeds genoemde memoires 
van de vorst, Il governo di famiglia in Toscana, 30. De hier gereproduceerde afbeelding komt uit: P. De Vecchi en 
G. A. Vergani (red.), La raffigurazione della storia nella pittura italiana (Rome, Silvana, 2004), 286. 
123 Pinto, ‘Il granducato di Toscana’, 1044-1045. 
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Wat de groothertog in elk geval niet zal hebben beoogd, is van het schilderij een patriottisch 
statement te maken met republikeinse connotaties, wat het, tenminste voor een deel van het 
publiek, wél werd. Achteraf gezien verbaast daarom de groothertogelijke zegen voor deze 
representatie van een episode die op zijn zachtst gezegd voor meerdere uitleg vatbaar was, 
zoals de voorafgaande overlevering uitwees. Dat is waarom Niccolò Tommaseo later met spot 
terugdacht aan het moment, ‘quando Leopoldo II commise con tedesca stupidità un quadro 
rappresentante l’entrata di Carlo VIII.’124 Leopoldo bevroedde in 1827 simpelweg niet wat 
onder de eigentijdse omstandigheden het potentieel van deze historische gebeurtenis was. 
 De toon van het schilderij deed dat ook niet vermoeden. Bezzuoli’s stijl, die 
maatgevend zou worden voor de romantische historieschilderkunst in Toscane, kenmerkte 
zich namelijk door een ‘linguaggio mediano’ dat aan beschouwers van alle gezindten de 
ruimte liet voor een eigen interpretatie, een typering die doet denken aan het gebruik van de 
term juste milieu voor de dominante stijl in de Franse romantische schilderkunst.125 De 
‘historiografische reflexie’126 van Bezzuoli was in Toscane bovendien een relatieve noviteit, 
wat het publiek van vooringenomenheid weerhield. Het schilderij kon dan ook een heel 
divers publiek behagen. De groothertog zelf zou zich veel later herinneren dat van alle 
schilderijen die hij in deze periode liet maken, ‘il più rimarchevole [...] fu quello fatto per me 
dal Professore Bezzuoli.’127 Leopoldo zou het schilderij prominent in de Galleria Palatina van 
het Palazzo Pitti tentoonstellen.128 Hij achtte het schilderij klaarblijkelijk geschikt om indruk 
te maken op zijn hooggeplaatste gasten, zoals in 1829 toen hij de toekomstige koningin van 
Spanje, Maria Christina van Bourbon, prinses van het Regno delle Due Sicilie, speciaal naar 
Florence uitnodigde om het te komen bezichtigen.129  
 Bezzuoli kon eveneens tevreden zijn met zijn schilderij, dat werd ontvangen als ‘la più 
bella dei moderni italiani’.130 De succesvolle expositie had hem een aanstelling aan de 
Academie en een groeiende schare leerlingen bezorgd. De faam van Carlo VIII zou reiken tot 

 
124 Geciteerd uit N. Tommaseo, Un affetto, memorie [inedite] di N. Tommaseo fino al 1839 in: N. Tommaseo en 
G. Capponi, Carteggio inedito dal 1833 al 1874 (Bologna, Zanichelli 1911), I. del Lungo en P. Prunas (red.), 4 
vol., aldaar vol. I, 385-386, noot 1. Zie voor het complete citaat de volgende paragraaf. 
125 Vgl. hiervoor E. Spalletti’s ‘tono medio’ en Sandra Pinto’s ‘linguaggio mediano, che colpisce coi suoi toni 
patetici, i più vari uditori, gli intellettuali e i semplici, i moderati e i progressisti e come tale è utilizzato tanto 
dall’opposizione quanto dall’ufficialità.’ Zie resp. Spalletti, ‘Arte in Toscana nell’età neoclassica e romantica’ in: Il 
primo ‘800 italiano. La pittura tra passato e futuro (Milaan, Mazzotta, 1992) tentoonstellingscatalogus Milaan 1992, 
77-92; Idem, ad vocem ‘Bezzuoli’ in: Il primo ‘800 italiano, 256-257 en Pinto, ‘Il granducato di Toscana’, 1045. 
De term ‘juste milieu’ als stijlaanduiding in de Franse romantische kunst is gemunt door Léon Rosenthal in 
1914, zie hierover W. Krul, ‘De kleur van het verleden. Geschiedenis en couleur locale in de Franse Romantiek’ 
in: Tollebeek, Ankersmit en Krul (red.), Romantiek & historische cultuur (1996), 147-167. 
126 Zie hierover Spalletti, ‘Arte in Toscana nell’età neoclassica e romantica’, cit. Andere auteurs menen dat deze 
kwalificatie eerder van toepassing is op Bezzuoli’s latere werk, vgl. C. Poppi, ‘Immagini dei “bassi tempi” nella 
pittura di storia nell’Ottocento italiano’ in: Il Neogotico nel XIX e XX secolo (Milaan, Mazzotta, 1989), R. 
Bossaglia en V. Terraroli (red.), (2 vol.), vol. 1, 247-264, aldaar 250-252. 
127 Il governo di famiglia in Toscana, 30. 
128 In 1835 verhuisde het schilderij naar het aangebouwde Palazzo della Crocetta, waar de groothertogelijke 
collectie voor moderne kunst werd ondergebracht. 
129 Gazzetta di Firenze 124 (1829), 3-4. 
130 Deze loftuiting kwam van de beeldhouwer Lorenzo Bartolini, zie Macciò, ‘Giuseppe Bezzuoli pittore 
fiorentino’, 14. 
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aan de Londense wereldtentoonstelling van 1862 en verder.131 Maar Bezzuoli zag een heel 
andere bedoeling in het stuk. Dat valt op te maken uit een anonieme brochure die ter 
gelegenheid van de eerste, tumultueuze tentoonstelling in de Academie verscheen en die 
korte tijd later vrijwel integraal opnieuw verscheen in de Gazzetta di Firenze.132 De schilder 
schreef de tekst vermoedelijk zelf, met hulp van de historicus Francesco Inghirami en de 
dramaturg Giovanni Battista Niccolini.133 Bezzuoli wilde er geen misverstand over laten 
bestaan ‘qual fosse nell’opera l’intendimento dell’artista’ en lichtte het tafereel daarom tot in 
detail toe.  
 De schilder duidt zijn Karel VIII onmiskenbaar als een hooghartige veroveraar. 
Bezzuoli lijkt hem haast een misdadige tronie te hebben willen geven, een curieus detail dat 
blijkt uit zijn keuze voor een model uit de Romagna, een man die bepaald niet van 
onbesproken gedrag was en korte tijd later zelfs uit het groothertogdom zou worden gezet.134 
Niet alleen uit de volle wapenrusting die Karel bij zijn intrede draagt, maar ook ‘negli atti e 
nel sembiante’ spreken ‘l’orgoglio, e i disegni della sua fortuna’. De monarch werd, zo schreef 
de kunstenaar, volledig in beslag genomen door zijn eigen ambitie en ‘è assorto in pensieri 
sdegnosi e alteri’.135 Die zouden hem zijn ingefluisterd door kardinaal Giuliano Della Rovere, 
de latere paus Julius II, die door deze medeplichtigheid zijn plaats in het gevolg van Karel niet 
ontliep, al was hij niet aanwezig bij de intocht. Net als de herinnering aan de woelige 
voorgeschiedenis van dit moment moest deze inventie ervoor zorgen dat het schilderij 
‘richiamasse alla mente dei suoi [Bezzuoli’s] concittadini le triste conseguenze delle maledette 
civili discordie’, zoals het in de Memorie (1855) aan Bezzuoli luidde.136 De verbeelding van de 
ontvangst die de Franse vorst ten deel viel, moest deze waarschuwing enerzijds versterken, 
anderzijds tegenwicht bieden door te appelleren aan stedentrots en vaderlandsliefde. We zien 
daarom hoe Gonfaloniere Francesco Scarsi de koning nog zijn eer bewijst, maar andere 

 
131 Een indicatie voor het succes van het schilderij zijn de vele kopieën die ervan werden gemaakt. In 1830 al 
berichtte de Gazzetta di Firenze dat lezers konden intekenen voor een lithografie naar het schilderij door 
Girolamo Stefani, zie Supplemento alla Gazzetta di Firenze, nr. 130 ( 30 ottobre 1830). In 1835 maakte Bezzuoli 
zelf een kopie, gevolgd door opnieuw enkele reproducties. Zie hiervoor Cultura neoclassica e romantica, 140-141. 
132 Illustrazione d’un quadro di Giuseppe Bezzuoli rappresentante l’Entrata di Carlo VIII in Firenze (z.p., z.j.), herdrukt 
in: Supplemento alla Gazzetta di Firenze 121 (8 ottobre 1829), 2. Het vrijwel integrale citaat van de brochure dat 
hierin werd opgenomen, wijkt af in de datering van de episode, nl. op 18 november 1494 i.p.v. 17 november. 
Van het tumult dat dit stuk teweegbracht getuigt ook een brief van een van de bezoekers van de tentoonstelling, 
Pietro Colletta, aan Gino Capponi, d.d. 16 oktober 1830 in: G. Capponi, Lettere (Florence, Le Monnier, 1884-
1890), A. Carraresi (red.), 6 vol., aldaar vol. I, 314. 
133 Wat precies de rol van Inghirami en Niccolini was, is onduidelijk. Bezzuoli vroeg Inghirami in 1829 de tekst 
van de brochure ‘quel giro letterario, di cui manca il povero artista’ te geven. Zie de brief van Bezzuoli aan 
Francesco Inghirami , ‘Sabato 4 del corrente [?], 1829’ in: Tre lettere artistiche inedite. Canova – Sabatelli – Bezzuoli 
(Firenze, succ. Le Monnier, 1875) nr. 3, 17-19. Vooraf of naderhand moet ook G. B. Niccolini de brochure 
hebben herzien, want in de editie van diens herziene Opere (Florence, 1844) vol. III, 30-32 is dezelfde tekst 
opgenomen als een stuk van zijn hand. Het enige substantiële verschil is dat Niccolini in de derde persoon 
schreef. In Bezzuoli’s biografie Della vita e delle opere del professore Cav. Giuseppe Bezzoli. Memorie raccolte da alcuni 
scolari ed amici (Florence, Galletti, 1855) wordt nog altijd de kunstenaar als auteur van de toelichting aangemerkt. 
Er wordt echter op gewezen dat Bezzuoli ‘Ebbe da esso [Niccolini] le ispirazioni per [...] Pier Capponi dinnanzi a 
Carlo VIII’, 23 e.v, een schilderij dat niet Bezzuoli maar zijn collega Sabatelli maakte, zie onder.  
134 Zie de voornoemde brief van Pietro Colletta aan Gino Capponi (1830): ‘La Polizia par forzata a qualche atto 
di rigore: dopo un primo Romagnolo (il modello di Carlo VIII nel quadro di Bezzoli) cacciato di Toscana, se ne 
numerano altri tre [..].’ 
135 Illustrazione d’un quadro di Giuseppe Bezzuoli (1829), 2. 
136 Della vita e delle opere del professore Cav. Giuseppe Bezzoli, 25-26.  
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prominente Florentijnen tonen vooral hun bevreemding, angst en verontwaardiging. Achter 
Scarsi vraagt de jonge Machiavelli zich met een handgebaar vertwijfeld af wat er in het hoofd 
van deze vorst omgaat. Rechts wijst Savonarola Francesco Valori erop hoe zijn noodlottige 
profetieën zijn uitgekomen. Rondom deze illustere Florentijnen drukken vooral de gewone 
burgers de contrasterende sentimenten uit die Bezzuoli met zijn schilderij wilde overbrengen. 
Naast de bewondering en nieuwsgierighied van het massaal uitgelopen volk, zijn dat vooral 
woede en angst om het lot van de stad. Deze emoties worden haast gepersonifieerd in de 
anonieme omstanders, waarvan Bezzuoli uitdrukkelijk de betekenis bekende. Zo wees de 
Florentijn met de uitgestoken wijsvinger, links op de voorgrond onder de Marzocco, zijn 
metgezel op ‘gli arroganti modi coi quali Carlo minaccia di recar in servitù la loro Patria’.137 
 De ‘passioni’ die Bezzuoli wenste op te wekken, waren dus vooral patriottische 
sentimenten. Daarmee vond de opdracht van de groothertog onbedoeld aansluiting bij een 
nieuwe tendens in de historieschilderkunst, die in Milaan en Noord-Italië al hoogtij vierde 
maar in Toscane nog marginaal was. Het lijkt in belangrijke mate aan Bezzuoli’s doek te 
danken dat er daar na 1829 over de nationaal-patriottische betekenis van schilderijen als het 
zijne geen twijfel meer kon bestaan. Naarmate de patriottische kunst zich ook in Toscane 
duidelijker manifesteerde, werd deze duiding van L’Entrata di Carlo VIII steeds 
ondubbelzinniger. Dat gold daardoor, behalve voor het schilderij, in gelijke mate voor de 
historische episode die er het onderwerp van vormde.  
 Ook buiten het groothertogdom kreeg het doek deze betekenis toegekend. Volgens 
de criticus Oreste Raggi van de kunstmonitor Ape italiana delle belle arti uit Rome 
bijvoorbeeld, herinnerde het schilderij de Italianen eraan ‘che era fra noi chi la patria 
caldissimamente amava e la voleva difesa e indipendente, e che ove un volere solo quei padri 
nostri avesse uniti, e lo straniero non discendeva, e Italia, anziché venire vilipesa e calpestata, 
sarebbesi mantenuta libera e salva’.138 De ironie wil dan ook dat het schilderij dat voor 
Leopoldo II werd gemaakt bijzonder in de smaak viel bij Giuseppe Mazzini, toen die in 1841 
de balans in de moderne Italiaanse schilderkunst opmaakte. Bij de autoriteiten gold het doek 
‘alleen’ als verdienstelijk omdat het de kennis van de Italiaanse veldtocht van Karel VIII had 
verbreid, zoals een ambtenaar van de censor vaststelde.139 Mazzini zag L’Entrata di Carlo VIII 
echter als een van de voortekenen van een nieuw nationaal geschiedbesef en een nationale 
kunst.140  

 
137 Illustrazione d’un quadro di Giuseppe Bezzuoli, cit. 
138 ‘Ingresso di Carlo ottavo in Firenze, del professore Giuseppe Bezzuoli’ in: L’Ape italiana delle belle arti II 
(1836), 41-44 en tavola XXVI. Raggi besprak het schilderij eerder in Il Tiberino. Giornale periodico, jg 3, 52 (29 
december 1835), 205-206, waar hij onder meer aan de hier genoemde getuigenis van Guicciardini refereerde. 
139 Deze Attilio Zuccagni Orlandini schreef op 11 juni 1847 onder meer: ‘La discesa di Carlo VIII in Italia [...] è 
argomento storico universalmente conosciuto[...] ricondotto alla memoria del popolo con moderna applaudita 
pittura’, geciteerd in: A. de Rubertis, G.B. Niccolini e la censura toscana. Supplemento nr. 18 al Giornale storico della 
letteratura italiana (Turijn, Chiantore/Loescher, 1921), 69-71 en 167-169, aldaar 83. 
140 G. Mazzini, La pittura moderna in Italia (Bologna, Clueb, 1993), A. Tugnoli (red.), oorspronkelijk geschreven 
in het Frans, vertaald naar het Engels en gepubliceerd als ‘Modern Italian Painters’ in de London and Westminster 
Review 35 (1841), aldaar 100-103. Zie over dit opstel ook: A. Pelgrom, ‘”Painting in that old birth-land of all 
art” Giuseppe Mazzini en de moderne schilderkunst in Italië’ in: Groniek. Historisch tijdschrift 166 (februari 2005), 
43-59. 
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Pier Capponi 
 
Behalve aan zijn impliciete eigenschappen ontleende het schilderij van Bezzuoli zijn betekenis 
ook aan een ander schilderij, waarvan de ontstaansgeschiedenis parallel liep aan die van 
L’Entrata di Carlo VIII. De verwantschap tussen beide kunstwerken leidde herhaaldelijk tot 
een veelbetekenende verwarring.141 Dit tweede doek had als protagonist een personage, dat in 
een meer bescheiden rol ook op Bezzuoli’s tafereel van de intocht had gefigureerd: de 
Florentijnse patriciër Pier Capponi (met de vinger op de lippen, op het schilderij tussen 
Machiavelli en Savonarola). De verontwaardigde blik van Capponi had Bezzuoli naar eigen 
zeggen bedoeld als een innerlijke voorafspiegeling van de daad die de Florentijn weldra zou 
stellen en die hij omschreef als een ‘atto che forse fu quanto di più generoso si facesse per un 
Italiano in quei tempi di sventura e di vergogna.’142 Terwijl het optreden van Capponi in 
Bezzuoli’s schilderij voor de groothertog dus alleen latent aanwezig was, werd het in dit 
tweede doek wel uitgebeeld. Het zou dan ook kunnen worden beschouwd als de ‘proloog’143 
of pendant van het werk van Bezzuoli. De opdrachtgever ervan was de Florentijnse edelman 
Gino Capponi. Bij de tentoonstelling van L’Entrata was hij net als zijn voorzaat Pier 
vertegenwoordigd in een schilderij van Bezzuoli, ditmaal een portret.  
 Het is niet te achterhalen of de bezoekers van de Accademia net als een latere criticus 
de geportretteerde identificeerden als ‘discendente di un personaggio che figurava in quel 
dipinto’ [L’Entrata].144 Maar zeker is dat de patriot Gino Capponi door vele tijdgenoten met 
zijn illustere voorzaat werd geassocieerd.145 Welke historische handeling maakte deze Pier in 
de negentiende eeuw nu tot een roemrijke voorvader?  
 De gebeurtenis waar het om gaat voltrok zich enkele dagen na de intocht van Karel 
VIII en is vooral bekend door de latere verslagen van Guicciardini en Jacopo Nardi. Na 17 
november 1494 zou de sfeer in de stad uiterst gespannen zijn geweest. Het wantrouwen 
jegens Karel en zijn leger werd bevestigd toen de koning zijn eisen bekendmaakte, die onder 

 
141 Zo noemde G.B. Niccolini het schilderij van Bezzuoli ‘la grande tela di Pier Capponi’ en veronderstelde N. 
Tommaseo dat beide schilderijen van de hand van Bezzuoli waren, zie resp. Ricordi della vita e della opere di G.B. 
Niccolini, vol. 1, 39 en N. Tommaseo, Un affetto, memorie [inedite] di N. Tommaseo fino al 1839 in: N. Tommaseo 
en G. Capponi, Carteggio inedito, vol. I, 385-386, noot 1, 386. Een vergelijkbare associatie had later A. Carraresi 
in een annotatie in de Lettere di Gino Capponi e di altri a lui, vol 1, 314, waar de Entrata di Carlo VIII abusievelijk 
als een opdracht van Capponi wordt gezien.  
142 Illustrazione d’un quadro di Giuseppe Bezzuoli, 2. 
143 Deze kwalificatie is van Mazzini, La pittura moderna in Italia, 102-103. 
144 Della vita e delle opere del professore Cav. Giuseppe Bezzoli, 26. 
145 Slechts enkele voorbeelden zijn: Pietro Giordani’s schrijven uit 1825 aan de Florentijnse graaf: ‘Godo che a 
voi sia pervenuto uno de’ più gloriosi cognomi d’Italia; poiché voi potete con diversi meriti rinnovare quella 
gloria. [...] Io son certo che voi non invidiate l’oppressore di Pisa [Gino di Neri Capponi]; bensì adorate 
l’intrepido Piero, che salvò la patria dall’insolenza di Carlo’, opgenomen als ‘D’una scelta di prosatori italiani. 
Lettera al marchese Gino Capponi, di Pietro Giordani’ in: Antologia 17 (1825), V-XX, aldaar XVII; de uitroep 
van Carlo Botta in zijn brief aan Capponi van 25 februari 1827: ‘Adunque voi siete vero sangue di Piero e di 
Niccolò!’ in: G. Capponi, Lettere, vol. 1, 211-213, aldaar 211; de vermelding in één adem van Pier en Gino 
door N. Tommaseo’s aansporing aan Capponi: ‘Sappiate dir parole degne di Pier Capponi’, N. Tommaseo en 
G. Capponi, Carteggio inedito, resp. vol. I, 455 en vol. II, 738-739; de brief van N. Puccini aan Capponi n.a.v. de 
opgelegde sluiting van het tijdschrift Antologia [1833]: ‘tu sia la prima gloria del nostro paese, e che le tue parole 
si potranno chiamare: l’eco di Pier Capponi’, geciteerd in: L. Melosi, ‘“La società dorme quieta sopra un gran 
vulcano”. Aspetti civili e letterari del carteggio Puccini-Vieusseux’ in: Niccolò Puccini. Un intellettuale pistoiese 
nell’Europa del primo Ottocento, 183-199, aldaar 197.  
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meer een omvangrijke betaling en de installatie van Piero de’ Medici als zijn vazal behelsden. 
Onder de Florentijnen, die volgens Nardi in het geheim massaal hadden gezworen de vrijheid 
van de stad te bewaren, leidde dit tot ‘grandissima perturbazione’.146 De onderhandelingen op 
24 november tussen de monarch en vertegenwoordigers van de Signoria leken daarom bij 
voorbaat gedoemd te mislukken. Karel trok zich opnieuw niets aan van de voorwaarden van 
de stad en liet zijn eigen eisen voorlezen met het dreigement zo nodig het leger in te zetten. 
Bij een van de Florentijnse afgevaardigden zouden daarop de haren te berge zijn gerezen. Pier 
Capponi stapte naar voren en ‘con gesti impetuosi, tolta dalla mano del secretario quella 
scrittura la stracciò innanzi agli occhi del re, soggiungendo con voce concitata: “Poiché si 
domandano cose sì disoneste, voi sonerete le vostre trombe e noi soneremo le nostre 
campane.”’147 Schijnbaar vastbesloten om het volk te wapen te roepen verliet de delegatie de 
zaal. Het optreden van Capponi zou echter onmiddellijk effect hebben gehad: Karel werd 
door vrees bevangen en riep de delegatie terug. Met verrassend gemak werd vervolgens 
alsnog een akkoord bereikt: ‘E così pacificamente e lietamente furon fatti i capitoli della pace 
dalla sua maestà e da’ nostri signori.’148 Opeens lijkt de visie van Nardi en Guicciardini 
volkomen overeen te stemmen met de ooggetuigenis van Karels historiographus regius 
Commynes: ‘Le Roi (...) conclut un traité avec eux; et je crois que ceux-ci le firent de bon 
coeur.’149 
 Deze onverwachte wending geeft de teksten van Machiavelli, Nardi en Guicciardini 
iets gekunstelds dat, zo blijkt, de allereerste verslagen van het bezoek van Karel VIII nog niet 
bezitten. In de teksten van geschiedschrijvers als Parenti, Landucci of Bernardo Ruccellai 
werd van het optreden van Pier Capponi namelijk met geen woord gerept, terwijl wel werd 
vermeld hoe dezelfde Capponi eerder had geprobeerd om Karel VIII voor zich te winnen in 
zijn handelsconcurrentieslag met de Medici.150 De ‘atto magnanimo’ blijkt op een latere 
toevoeging te berusten, zoals de tekst van een andere chroniqueur duidelijk maakt: in 
Bartolomeo Cerretani’s Storia fiorentina werden de beroemde dicta van Capponi achteraf in de 
kantlijn opgenomen.151 Door het gezag van de grote historici van de zestiende eeuw werd de 
episode niettemin tot in de negentiende eeuw overgeleverd, als climax van het kortstondige 
verblijf van de Franse koning in Florence. Na de kroniekschrijver en senator Jacopo Pitti zou 
pas Leopold von Ranke weer opmerken, dat een handelwijze als die van Capponi onder de 
gegeven omstandigheden hoogst onverstandig zou zijn geweest en daarmee als verzinsel kon 
worden afgedaan.152 De daden van Pier Capponi hadden inmiddels echter een mythische 
status bereikt die ook Ranke niet kon breken. 

 
146 J. Nardi, Istorie della città di Firenze (Firenze, Lelio Arbib, 1842), 47-54.  
147 Guicciardini, Storia d’Italia, 459. 
148 Nardi, 51. Vgl. Guicciardini, Storia d’Italia, 460. 
149 P. de Commynes, Mémoires sur Charles VIII et l’Italie (Parijs, Flammarion, 2002), 111. 
150 R. von Albertini, Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica (Turijn, Einaudi, 1970), 7. 
151 J. Schnitzler, Bartolomeo Cerretani (München, J.J. Lentner’schen Buchhandlung Verlag, 1904) vol. III in de 
serie Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas. Schnitzler geeft een aardig overzicht van het lot van de 
beroemde woordenwisseling tussen Karel VIII en Pier Capponi. In Cerretani’s Storia fiorentina is de formulering 
als volgt: ‘noi daremo nelle champane, tu ne le trombe, e mostreremo questo nostro populo armato’, 24-25. 
152 Het betreft Jacopo Pitti’s Apologia dei Cappucci, dat tegen Guicciardini’s Storia d’Italia gericht was, en Pitti’s 
Storia fiorentina. Zie over deze teksten en de receptie van Pitti in de negentiende eeuw het vorige hoofdstuk. 
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Als we de balling Nardi buiten beschouwing laten, had Pier Capponi zijn status vooral te 
danken aan historici en biografen die in de zestiende eeuw het republikeinse verleden met de 
propaganda van het principaat probeerden te verzoenen. Ook het verlangen van zijn 
zestiende-eeuwse nazaten om uitdrukking te geven aan de nauwe band tussen de familie en 
de stad speelde mogelijk een rol. Onder de fresco’s die Bernardino Poccetti tussen 1583 en 
1591 in opdracht van Ludovico Capponi maakte in diens palazzo aan de Arno, bevond zich 
dan ook een voorstelling van Piero di Gino Capponi, con atto generoso induce Carlo VIII re di 
Francia a più onesti patti col popolo fiorentino, nel 1494.153  
 Deze dubbele motivatie moet ook ten grondslag hebben gelegen aan de opdracht 
voor een schilderij met precies hetzelfde thema, die graaf Gino Capponi aan de schilder Luigi 
Sabatelli verstrekte. Net als Poccetti betoonde Sabatelli met zijn werk niet alleen eer aan deze 
historische figuur en diens vaderland, maar ook aan zijn opdrachtgever en diens familie. 
Omdat de iconografie van de hoofdfiguur geen precedent kent, is niet ondenkbaar dat 
Sabatelli in zijn protagonist een portret heeft afgebeeld van diens naamgenoot Pier Roberto 
Capponi, vader van Gino en aanvankelijk beschermheer van de schilder.154 Dat zal in eerste 
instantie niemand zijn opgevallen, want Sabatelli voerde de opdracht uit in Milaan, waar hij 
in 1827 een leerstoel aan de Accademia di Brera had aanvaard.155 Na het daar in 1830 al in 
onvoltooide staat te hebben geëxposeerd, stelde Sabatelli het schilderij in 1831 opnieuw 
tentoon onder de titel Pier Capponi nell’atto che stracciata dinnanzi la scrittura che conteneva le 
onersose domande dei Francesi, soggiunse con voce concitata: “poiché si domandano cose sì disoneste, voi 
sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane” (hier in gravure, afb. 36).156  
 Uit het grote enthousiasme waarmee het doek werd ontvangen, blijkt dat ook in 
Milaan de reputatie van Pier Capponi niet aan twijfel blootstond. De recensent van het 
officiële Album wees erop hoe de kunstenaar de moeilijkheid had overwonnen een historisch 
feit te verbeelden dat vooral memorabel was dankzij de woorden waarmee het gepaard was 
gegaan. Die waren ook in Milaan bekend, want de Storia d’Italia van Guicciardini, waarop 
Sabatelli zich vermoedelijk baseerde,157 was in dit tijdperk ook en vooral in Milaan op grote 

 

Ranke besprak de kwestie in Zur Kritik neuerer Geschichtsschreibung (1824), zie Schnitzler, Bartolomeo Cerretani, 24-
25. Schnitzler noemt verder als ‘makers’ van de mythe: Vincenzo Acciaioli (Vita Capponis; midden 16e eeuw), de 
voornoemde Nardi, Machiavelli en Guicciardini en moderne historici van Florence uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw: Villari, Delaborde, Perrens, en G. Capponi. 
153 De scene werd geflankeerd door twee lunetten waarin Pier Capponi optrad. Zie Palazzo Capponi on Lungarno 
Guicciardini and Bernardino Poccetti’s restored frescoes (Florence, Centro Di, 2001), L. M. Medri (red.), 82-94. 
154 De oorsprong van de iconografie van Pier Capponi op Sabatelli’s schilderij blijft onduidelijk. Ze wijkt af van 
zowel het fresco van Poccetti als Bezzuoli’s portret. Sabatelli, die als zoon van de kok in huize Capponi 
opgroeide, dankte zijn carrière volledig aan Pier Roberto. Behalve dit persoonlijk motief en de analogie in de 
naam, lijkt een opmerking van de beroemde kunsthistoricus Leopoldo Cicognara een verband te suggereren. 
Toen Sabatelli in Milaan al aan het schilderij werkte, adviseerde Cicognara de schilder Francesco Hayez een 
‘Italiaans’ historieschilderij te maken naar een thema als ‘quello di Capponi quando lacera il trattato di Carlo 
VIII’ eraan toevoegend: ‘Ma converrebbe che il Capponi d’allora avesse l’effigie del Capponi d’oggi la più bella 
testa ch’io conosca in Italia.’ Geciteerd in: Scritti d’arte del primo Ottocento, 504. 
155 Hetgeen blijkt uit de brief van Luigi Sabatelli aan Gino Capponi, Milaan, 23 november 1827, brief 1bis, 
bewaard in de Biblioteca Nazionale Centrale in Firenze, onder ‘Gino Capponi’ XII.35 en een latere brief, 
waarin de schilder bericht het werk te zijn begonnen: Luigi Sabatelli aan Gino Capponi, 28 december 1829, in: 
G. Capponi, Lettere, vol. V, 355. 
156 Glorie dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera, l’anno 1831 (Milaan, Vallardi, 1831), 104-107. 
157 Dat is althans de mening van B. Paolozzi Strozzi, in: Garibaldi. Arte e storia (Florence, Centro Di, 1982) 
tentoonstellingscatalogus Rome 1982, 106-107. 



 

 204 

schaal in omloop. Voor een Milanees als Alessandro Manzoni was alleen al het klokgelui dat 
hij op reis in Toscane hoorde genoeg om de associatie met deze historische figuur te 
wekken.158 De compositie was zo duidelijk te herkennen, ‘che [zelfs] l’osservatore non 
iscortato da descrizione, non poteva prendere abbaglio nel rintracciarlo nella propria 
memoria.’159 De criticus Giuseppe Sacchi merkte op hoe de eer van dit historische feit de stad 
en familie van de opdrachtgever toekwam, maar liet ook doorschemeren dat het heel Italië 
ten goede kwam ‘in un’epoca come la nostra fatta per onorare le trascorse e le presenti 
virtù.’160 Sabatelli’s verdienste schuilde wat dat betreft niet alleen in de scrupuleuze weergave 
van historische details, maar vooral in de grote conceptuele eenheid van zijn werk. Voor 
Sacchi was deze ‘idea madre’ van het kunstwerk gelegen in het gevoel van trots en 
waardigheid dat de weigering van Capponi uitstraalde.  
 De recensent van het Album ging nog verder. Hij maakte zich sterk voor de heftige 
sentimenten van ‘sdegno e furia’ en ‘commozione’ die het doek kon overbrengen. Terwijl de 
introductie van enerzijds Giuliano Della Rovere en anderzijds Savonarola hiertoe al duidelijk 
bijdroeg, meende de criticus dat Sabatelli nog verder had kunnen gaan. Hij had graag 
‘qualche tocco più risoluto’ gezien ‘nella testa di Pietro Capponi’.161 Datgene waar deze 
progressieve criticus voor pleitte werd op hetzelfde moment door de behoudende kritiek 
bestreden.162 Dat bewijst eens te meer hoe het schilderij van Sabatelli te beschouwen is als een 
compromis tussen de classicistische vormentaal en de romantische thematiek, zoals ook 
Giuseppe Mazzini het werk van de kunstenaar in 1841 zou kenschetsen.163 
 De betekenis die het schilderij kreeg was echter steeds minder aan compromissen 
onderhevig. Sabatelli’s voorstelling ontbeerde dan wel ‘le sentiment du collectif’, zoals Mazzini 
beweerde, maar droeg er beslist toe bij dat de figuur van Pier Capponi op den duur alsnog tot 
een collectief symbool werd. Toen het bericht van het triomfale ‘spontaneo suffragio’ van de 
Milanese tentoonstelling tot Toscane doordrong, maakte dat een ‘brama universale’ onder de 
Florentijnen los om het schilderij te zien, zo constateerde de kunsthandelaar Luigi Riccieri. 
Hij drong er bij de kunstenaar in Milaan op aan een grote gravure naar zijn schilderij te 

 
158 Aldus schreef Manzoni op 15 augustus 1827 vanuit Livorno aan Tommaseo Grossi: ‘Ti ricordi delle fiere 
parole che quell’audace spirito disse a Carlo VIII: quand’ell’è così, battete i vostri tamburi, e noi soneremo le nostre 
campane. Ora queste due cose si fanno in certe ore con tanto di voglia, che io m’immagino veramente che quel 
gran gonfaloniere sia lì a dar l’ordine’ in: Tutte le opere di Alessandro Manzoni, vol. VIII Lettere (Milaan, 
Mondadori 1970) C. Arieti (red.), dl. I, nr. 263, 426-431, aldaar 430. 
159 Glorie dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera (1831), 104-107. 
160 G. Sacchi, ‘Le belle arti in Milano nell’anno 1830’ in: Il nuovo ricoglitore VI (1830) semestre II, 750-774, aldaar 
pf. 1 ‘Dipinti storici e sacri a olio ed a fresco’, 750-774, aldaar 757-760, aldaar 757. Een jaar later herhaalde 
Giuseppe met zijn neef Defendente Sacchi deze loftuitingen: ‘Le belle arti in Milano nell’anno 1831’ in: Il nuovo 
ricoglitore VII (1831) semestre II, 633-676, aldaar pf. 1 ‘Dipinti storici e sacri ad olio’, 648-662, aldaar 652, waar 
het schilderij werd geroemd als ‘il primo de’ dipinti storici esposti’.  
161 Glorie dell’arti belle esposte nel Palazzo di Brera (1831), cit. 
162 Zoals bijv. blijkt uit: L’ignorante in Brera o sia l’Esposizione di belle Arti nell’anno 1830. Almanacco per l’anno 1831 
(Milaan, Editori degli Annali universali delle scienze e dell’industria, 1831) en de oproep tot matiging van toon 
aan de ‘Pittori miei di storia’, 51-52. 
163 Mazzini, La pittura moderna in Italia, 47-57, zie aldaar m.n. 55. In Mazzini’s ogen concentreerde Sabatelli zich 
nog te veel op de individualiteit van zijn protagonisten, zoals ook in Pier Capponi: ‘il absorbe [...] en un duel 
moral de ces deux individualités, la lutte entre la fierté républicaine d’un peuple indépendant et l’insolence 
monarchique étrangère.’ 
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maken (afb. 36).164 De belangstelling voor de voorstelling leek alleen nog maar toe te nemen 
toen het schilderij ook in Florence te zien was, in het huis van Gino Capponi.165  
 Intussen was de berichtgeving in de officiële Gazzetta di Firenze niet uitvoerig 
geweest. De autoriteiten bezagen de representatie van zo’n rebelse historische episode 
vermoedelijk met grote argwaan. Eerder had ook de schrijver Antonio Benci dat vermoeden 
geuit, toen hij in oktober 1828 Capponi berichtte over zijn voornemen een toneelstuk te 
schrijven over de figuur van Pier Capponi.166 Benci wenste het effect van het antagonisme 
tussen Piero en Karel te versterken door er een liefdesgeschiedenis tussen een meisje uit de 
familie Capponi en een Franse militair aan toe te voegen. De vrees voor de reacties die zulke 
sterke sentimenten bij het gezag zouden oproepen, deden Benci echter afzien van het idee 
om zijn werk aan Capponi op te dragen, en ten slotte waarschijnlijk van het hele plan.  
 Na 1830 werd het censuurbeleid in Toscane nog strenger en door de ervaring met de 
tumultueuze tentoonstelling van Bezzuoli’s Entrata zal ook in de berichtgeving ten aanzien 
van de schilderkunst in de officiële media grotere terughoudendheid in acht zijn genomen. 
De autoriteiten schatten het radicale potentieel van de figuur van Piero Capponi goed in. Dat 
is af te leiden uit de briefwisseling van Sabatelli en zijn opdrachtgever, die het schilderij 
wilden voorzien van de inscriptie ‘Libertas’.167 Datzelfde republikeinse motto zou later prijken 
op het fresco van Benvenuto Cellini en Cosimo I dat voor graaf Niccolò Puccini werd 
gemaakt en had daar ‘la forza di un epigramma’.168 Waarschijnlijk was de inscriptie een idee 
van de geschiedvorser Capponi, die in 1842 als medeoprichter van het Archivio storico italiano 
de ‘Capitoli’ publiceerde die Karel VIII met de Florentijnen overeenkwam. Eén van de 
afspraken daarin was dat de republiek voortaan deze spreuk in haar wapen mocht voeren.169  
 De radicale lading van het schilderij kwam pas in 1839 in de openbaarheid op de 
bladzijden van de Ape italiana delle belle arti, buiten de Toscaanse landsgrenzen. Ook de 
 
164 De Gazzetta di Firenze nr. 125 (2 november 1831), 4, bood hiervan alvast een prospectus. De opdracht voor 
de gravure wordt bevestigd in een schrijven van 14 oktober 1831 van de schilder aan Gino Capponi, die het 
schilderij inmiddels in zijn bezit had: Luigi Sabatelli aan Gino Capponi, 14 oktober 1831, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Fondo Gino Capponi XII.35, nr. 5. Op 16 november 1832 zou de verkoop van start gaan, 
zie Gazzetta di Firenze 130 (30 oktober 1832), 4. Dat ook later de belangstelling aanhield, blijkt uit een latere 
brief van Sabatelli aan Capponi d.d. 16 december 1834: ‘Pier Capponi deve essere da me sorvegliato [./,] ho 
troppo stima di codesto grand’Uomo. Sarei sicuro che mio figlio dipingenerebbe [?] bene la composizione ma 
spro fra non molti mesi di servirla in persona.’ Er was klaarblijkelijk sprake van de opdracht voor een kopie, 
door Luigi’s zoon Giuseppe Sabatelli, Fondo Gino Capponi XII.35, nr. 9 
165 Zie resp. Gazzetta di Firenze 131, 5, en Sabatelli aan Capponi, 14 oktober 1831: ‘Il quadro di Pier Capponi è 
in sua casa e domani la Sig.ra Madoe/c [?] viene a vederlo’, cit. 
166 Antonio Benci aan Gino Capponi, resp. 8 oktober en 20 oktober 1828, in: G. Capponi, Lettere, vol. I, 337-
338, 349-350. 
167 Getuige de eerder aangehaalde brief van Sabatelli aan Capponi, Firenze, 14 oktober 1831: ‘Io perora non farò 
quell’iscrizione “Libertas”’. 
168 G. La Farina, ‘Affreschi’ in: Monumenti del giardino Puccini, 112-117, aldaar 112. Zie over deze fresco’s in de 
Villa di Scornio ook hoofdstuk zes. Puccini speelde zelf ook met het idee om Giuseppe Bezzuoli een Pier 
Capponi te laten maken. De schilder zou de concurrentie met Sabatelli echter liever hebben gemeden en ook 
G.B. Niccolini zag Puccini liever een ander thema verbeelden, zie Niccolini aan Puccini, 15 maart 1836 in: 
Carteggio Puccini, Biblioteca Forteguerriana te Pistoia, Cassetta XVII, ‘Niccolini’, nr. 4. Net als Puccini koos ook 
Capponi in deze korte periode van radicale sympathieën voor de figuur van Brutus, o.a. met de opdracht aan 
Sabatelli voor Lo scontro di Bruto con Arunte, vgl. L. Bassignana, ‘Sabatelli, Luigi’ in: La pittura in Italia. L’Ottocento  
(Milaan, Electa, 1990), E. Castelnuovo (red.), vol. II, 1002-1003 en Mazzini, Pittura moderna italiana, 46-48, die 
in Brutus Sabatelli’s zelfportret zag.  
169 ‘Capitoli fatti dalla città di Firenze col re Carlo VIII (1494)’ onder de sectie ‘Documenti’ in: Archivio storico 
italiano I (1842), 362-375. 
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criticus die de bijgevoegde reproductie besprak liet niet na te verwijzen naar het schilderij van 
Bezzuoli dat zijn blad eerder had besproken. Opvallend is vooral dat hij het optreden van 
Capponi associeerde met glorieuze momenten uit de geschiedenis van andere delen van het 
schiereiland, waarop de Italianen vrijheid en vaderlandsliefde wreekten op de Fransen die hun 
eer hadden aangetast. Pier Capponi had de Fransen hun plaats gewezen met louter woorden, 
‘i quali vorrei pure che alla memoria dei vespri siciliani, del combattimento di Barletta, delle 
pasque Veronesi, e di cento altri fatti d’armi si unissero quella di un tale avvenimento ed 
apparsero una volta a temere ed a meglio rispettare gl’italiani.’170 In het sterke anti-Franse 
sentiment dat de patriottische cultuur kenmerkte sinds Lamartine Italië in 1827 een ‘terre des 
morts’ had genoemd en waarvan in Toscane de tragedies van Niccolini de meest 
geruchtmakende uiting waren,171 blijkt de geschiedenis van Pier Capponi zo een vruchtbare 
voedingsbodem te hebben gevonden. Het brede verband van totaal verschillende historische 
gebeurtenissen waarin deze episode werd ingebed, had enkel bestaansrecht in de retoriek van 
het patriottisch discours, zoals ook Niccolò Tommaseo wist.172 
 Dergelijk commentaar wijst vooruit naar de ontwikkeling die de figuur van Pier 
Capponi in het volgende decennium zou doormaken, van een illustere Florentijnse 
republikein tot een symbool van nationale trots en onverzettelijkheid. Het schilderij van 
Sabatelli vond daarbij niet alleen navolging in de waardering van deze historische figuur, maar 
ook in zijn iconografie, die sinds 1830 het referentiepunt lijkt te zijn geweest voor iedere 
nieuwe voorstelling van Pier Capponi. Als we de recensenten mogen geloven van het doek 
Pier Capponi che straccia i Capitoli in faccia all’orgoglioso Carlo VIII (1844) van Andrea Pierini had 
het werk van Sabatelli massaal navolging gevonden onder de Florentijnse kunstenaars.173 Van 
de salons en kabinetten zou Sabatelli’s Pier bovendien de belangrijke overstap maken naar de 
openbare ruimte. Zijn plaats in het project van de Florentijnse typograaf Vincenzo Batelli 
voor een beeldengalerij met illustere Toscanen in de benedenloggia van de Uffizi, lag bij 
aanvang al voor de hand. Niet zozeer omdat men inzag dat het goed denkbaar was dat 

 
170 ‘Tav. XX ‘Pier di Gino Capponi che lacera i capitoli innanzi al Re Carlo VIII – di Luigi Sabatelli - Quadro 
in tela presso la casa Capponi a Firenze’ in: L’Ape italiana delle belle arti V (1839) 30-32, aldaar 32. 
171 Zie over Lamartine en de ‘terre des morts’: L. Foscolo Benedetto, ‘Come nacque la “Terra dei morti” (1940), 
A. O’ Connor, ‘L’Italia: La Terra dei Morti?’ (2005) en ook C. Spellanzoni, Storia del Risorgimento e dell’Unità 
d’Italia (Milaan, Rizzoli 1934) vol. II, 150-152. Over Niccolini en vooral diens tragedies Lodovico il Moro en 
Giovanni da Procida, zie: De Rubertis, G.B. Niccolini e la censura toscana, 69-71 en 167-169 en het volgende 
hoofdstuk. 
172 Zo is althans een sterk associatieve passage te interpreteren in een brief van Tommaseo aan G. Capponi, 
Venetië, ‘fine gennaio’ 1846: ‘Alle cobbole di Sordello rispondono le campane de’ Vespri [Siciliani]; alle profezie 
di frate Girolamo rispondono le campane di Pier Capponi; ai proclami del Buonaparte rispondono le campane 
delle Pasque Veronesi. Non senza destino, nell’unità d’un nome germanico si raccoglie l’infausta trinità: Carlo 
d’Angiò, Carlo di Valois, Carlo ottavo, che sono gli spiccioli di quel grande scudo pesante che dicesi 
Carlomagno. Né senza destino furono condotti a dir parole tanto dure alla Francia due uomini che la videro, che 
ne’ libri di lei studiarono lungamente, che usarono la sua lingua, e che con la differenza di una sola lettera 
portano il medesimo nome: l’Alighieri e l’Alfieri.’ Uit: N. Tommaseo en G. Capponi, Carteggio inedito vol. II, 
313-318, aldaar 316-317. 
173 Zie ‘Cenni descrittivi sopra alcuni oggetti di pittra e scultura esposti all’I. e R. Accademia delle Belle Arti in 
Firenze’ in: Giornale del Commercio, delle arti, manifatture varieta ed avvisi 42 (16 ottobre 1844): ‘Mi sembra che 
questo Quadro non richieda descrizione, perché per esser tante e tante volte eseguito e visto, e poco essendovi 
da cambiare nel trattarlo, ciascuno lo conosce a perfezione.’ Zie over dit schilderij verder: C. Pucci, ‘Esposizione 
di oggetti di Belle Arti nell’I. e R. Accademia di Firenze, 1844’ in: Il Ricoglitore fiorentino 29 (12 oktober 1844), 
113-114 en Gazzetta di Firenze nr. 122 (1844), 6. 
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Capponi ook in de oorspronkelijke, zestiende-eeuwse plannen een rol had gespeeld, maar 
omdat Batelli zich voor advies over de keuze richtte tot niemand minder dan ‘un illustre 
discendente del Gran Piero’.174 Op de lijst met beelden, die Gino Capponi in 1835-36 
opstelde samen met Giovanni Battista Niccolini, eerder medeauteur van de toelichting bij 
Bezzuoli’s schilderij, prijkte dan ook de naam van Pier Capponi.175 Een eerste versie van het 
beeld werd door Gino voor zijn eigen residentie gekocht en kreeg een plaats onder hetzelfde 
dak als het schilderij van Sabatelli. De definitieve sculptuur (afb. 37) kreeg in 1844 een nis aan 
de voet van de Uffizi.  
 Uit het boekje ter gelegenheid van L’inaugurazione delle XXVIII statue di illustri Toscani 
nel portico degli Uffizi dat het jaar daarop verscheen, blijkt dat dit initiatief officieel de 
‘toscanità’ moest verheerlijken en een traditioneel, monumentaal karakter had. Het stond 
onder auspiciën van de groothertog en de inscripties die bij de onthulling van 1845 werden 
voorgedragen waren in het Latijn.176 Dit belette echter niet dat de beelden behalve gevoelens 
van lokale trots en deugdzaamheid ook nationaal-patriottisch sentiment wakker maakten. Juist 
de figuur van Pier Capponi leende zich daarvoor bijzonder goed, zoals in het voorgaande is 
gebleken. Het beeld dat rond dezelfde tijd verrees in de tuinen van de Villa di Scornio van 
Niccolò Puccini, presenteerde deze figuur ronduit als een nationale held, een van de 
‘oppositori alla tirannide’.177 In het revolutionaire biennio werd deze patriottische connotatie in 
Toscane nog explicieter. Op 3 februari 1848, een paar dagen nadat groothertog Leopoldo II 
had toegezegd een grondwet te zullen invoeren, werd in Florence een groot banket 
aangericht om deze overwinning te vieren. De groothertog werd daarbij in een toespraak als 
groot Italiaans hervormer ingehaald, niet alleen uit naam van het Toscaanse volk maar ook uit 
die van Pier Capponi, wiens verjaardag bij dezelfde gelegenheid uitbundig werd gevierd.178 
Een jaar later was Leopoldo, die aanvankelijk het patriottisme leek te omarmen en zelfs onder 
Italiaanse vlag een klein legertje naar Noord-Italië had gestuurd om tegen de Oostenrijkers te 

 
174 ‘Appendice documentaria’, nr. 5: ‘Minuta della lettera di V. Batelli a G. Capponi, del 2 marzo 1835’ 
geciteerd in: Jacopozzi, ‘Il ciclo scultoreo degli Uffizi’ (2001), 229. In het programma werd van het zestiende-
eeuwse project niet gerept, hoewel het onder meer bekend was dankzij F. Fontani, Viaggio pittorico della Toscana 
[1801] (Florence, G. Marenigh, 1817) I, 303. Zie hierover H. Th. van Veen, Cosimo de’ Medici, vorst en 
republikein (Amsterdam, Meulenhoff/Kritak, 1998), 232-252, aldaar 241. Dezelfde auteur laat zien hoe in de 
culturele politiek van Cosimo I ook voor Pier Capponi een (bescheiden) rol was weggelegd: aldaar, 118, 120, 
143 en 202. 
175 Vgl. de brief van G.B. Niccolini aan G. Capponi van 26 maart 1835, in: Lettere di Gino Capponi, VI, 92; zie 
ook Jacopozzi, ‘Il ciclo scultoreo degli Uffizi’, 24. 
176 ‘Appendice documentaria’, nr. 4: ‘Programma’ (23 maart 1835) in: Gli uomini illustri (2001), 228. Voor de 
Latijnse inscriptie bij het beeld van Capponi, zie G. Silvestri, ‘Inscriptiones’ in: G. Benerictti Talenti, 
L’inaugurazione delle XXVIII statue di illustri Toscani (Florence 1856), 24. 
177 Geciteerd in: G. Bonacchi Gazzarini, ‘Puccini e Leopardi’ in: Niccolò Puccini. Un intellettuale pistoiese 
nell’Europa del primo Ottocento, 201-222, aldaar 212 en Monumenti del giardino Puccini (1845), 261. In de 
romantosche tuin van N. Puccini wordt ook diens vader geëerd met een monument omdat hij zich als directeur 
van de Uffizi ‘ dall’esempio di Pier Capponi ispirandosi’ zou hebben verzet tegen de kunstroof door de Franse 
revolutionairen en later door Napoleon, aldaar 379. Behalve de voornoemde twee monumenten voor Pier 
Capponi is mij nog één ander beeld bekend: Democrito Gandolfi, Piero Capponi che straccia le carte in sul viso a 
Carlo VIII (1847), gemaakt in opdracht van graaf Francesco Annoni en in 1847 te Brera tentoongesteld, zie 
Esposizione delle opere di belle arti per l’anno 1847 (Milaan, Pirola, 1847), 39. 
178 De anekdote wordt verteld in: F. Rosso, Atto Vannucci, 1810-1849: da ricordi contemporanei e memorie di viaggi e 
dallo spoglio di 1500 lettere inedite (Turijn, S. Lattes, 1907), 344. De grondwet was op 31 januari 1848 
aangekondigd en werd op 17 februari van kracht. 
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vechten, het escalerende radicaaldemocratische klimaat in Florence ontvlucht. Hij had zich in 
Gaeta bij Pius IX gevoegd. Pier Capponi bleef de Florentijnen echter nabij. De stad was in 
afwachting van een aanval van de Oostenrijkse legers en op 8 februari 1849 trad het nieuwe 
driemanschap Montanelli-Guerrazzi-Mazzoni aan. De journalist en patriot Giovanni La-
Cecilia uit Livorno was op die dag in Florence en beschreef de zinderende sfeer als een visoen 
uit 1494: 
 

‘Era pur bella Firenze in quel giorno: dopo secoli di molle tirannide vedevasi di nuovo 

ricomparso in piazza il libero popolo di Dante Alighieri, di Savonarola e di Carduccio, ogni 

angolo di quella piazza della Signoria, ora stivata di gente ricordava la costanza, la grandezza, e 

la gloria della repubblica Fiorentina. 

 Ogni pietra mostrava redivivi i miracoli dell'ingegno umano, e portava l'impronta del 

rinascimento. 

 La campana di palazzo vecchio che avea tante volte annunziato i pericoli della 

repubblica, o le feste della Signoria, or suonava a distesa ed invitando i cittadini a riunirsi per 

avvisare sulle sorti della patria, quella voce di bronzo, che commuove profondamente gli 

animi, rammentava l'età vetusta, e un Pier Capponi sfidando con generoso ardire la tracotanza 

francese.’179 

 

 
179 G. La-Cecilia, ‘Cenno storico sull’ultima rivoluzione toscana’ in: Documenti della guerra santa d’Italia, 
(Capolago, Tip. Elvetica, 1851), vol. 18: Cose toscane, 128-129. 
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