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7.  
 
Het beleg van de herinnering. 
Het einde van de Florentijnse republiek (1530) 
 
 
Geen enkele ervaring laat de leden van een gemeenschap zo duidelijk hun onderlinge 
verbondenheid voelen als de oorlog tegen een gemeenschappelijke vijand. Ook als die vijand 
niet zichtbaar aanwezig is en de leden van de gemeenschap slechts met elkaar verbonden zijn 
door een denkbeeldige band, is dat gevoel sterk. Wanneer echter, zoals in de oorlogservaring 
van een stad, het vijandelijke leger voor ieders oog die hele gemeenschap omsingelt en onder 
vuur neemt, wordt het besef van collectiviteit onontkoombaar. De herinnering aan een 
belegering is daarom vaak stevig verankerd in het geheugen van een stad. Anders dan bij de 
representatie van de levens van heersers, zoals in de voorgaande twee hoofdstukken, leent de 
herinnering aan een beleg zich er bij uitstek voor saamhorigheid en gemeenschapszin op te 
roepen. 
 Van de grote belegeringen die Florence in de loop van zijn bestaan had meegemaakt 
(door de Gothen, in 406 en 541, of door hertog Hendrik de Trotse van Beieren in 1136), 
markeerde vooral de laatste (1529-1530) een cruciaal moment in het collectieve geheugen 
van de stad. Sinds de dood van Lorenzo il Magnifico en het vertrek van Karel VIII had 
Florence een turbulente periode doorgemaakt. Het was afwisselend bestuurd door 
conservatieve republikeinen, oligarchen en sympathisanten van de Medici. Na de sacco di 
Roma (1527), een nederlaag voor de Medici-paus Clemens VII, zagen de republikeinen hun 
kans schoon en joegen de jongste Medici-telgen Alessandro en Ippolito de stad uit. Voor de 
laatste keer werd de republiek uitgeroepen. Het was al gauw duidelijk dat die geen lang leven 
beschoren was. Ze balanceerde in een wankel evenwicht tussen de facties van de Ottimati, de 
gematigde democraten, de Piagnoni en Arrabbiati, radicale democraten en de Palleschi, 
medestanders van de Medici. Toen in 1529 keizer Karel V zich met de paus verzoende en 
hem beloofde het gezag van de Medici in Florence te herstellen, was het vonnis van de 
republiek getekend. Even herleefde de hoop door de verrichtingen van het leger buiten de 
muren van kapitein Francesco Ferrucci,1 ‘de nieuwe Gideon’. Met diens nederlaag bij het 
bergdorp Gavinana was het verzet van Florence echter gebroken. Na een beleg van elf 
maanden gaf de stad zich op 12 augustus 1530 over. Een paar maanden later werd de macht 
over alle geledingen van het bestuur toegekend aan Clemens’ neef Alessandro de’ Medici, die 
na een jaar werd geïnstalleerd als eerste hertog van Florence.2 Het beleg markeerde daarmee 
in de geschiedenis van Florence de belangrijke cesuur tussen republiek en principaat.  

 
1 In dit hoofdstuk is consequent de naam ‘Ferrucci’ gebruikt. In citaten en titels waar sprake is van ‘Ferruccio’ 
wordt uiteraard dezelfde historische figuur bedoeld. 
2 Over de laatste Florentijnse republiek, zie nog altijd: C. Roth, The last Florentine republic (1527-1530) (Londen, 
Methuen, 1925). Voor een algemeen historisch kader, zie bijvoorbeeld J.R. Hale, Florence and the Medici. The 
pattern of control (Londen, Thames and Hudson, 1983) en F. Diaz, ‘L’avvento del principato’ in: Idem, Il 
Granducato di Toscana. I Medici (Turijn, UTET, 1982) vol. XIII, dl. 1 van Storia d’Italia (Turijn, UTET, 1976-). 
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Deze betekenis, die achteraf aan het beleg van 1530 kon worden toegeschreven, versterkte 
het beeld van de republiek dat al bij haar bestaan was geschapen door de felle propaganda van 
de radicale factie. Het Consiglio Grande stelde de verdediging van de ‘sacrosanta libertà 
fiorentina’ voor als een kruistocht voor het geloof, waarvan Savonarola en Machiavelli de 
verkondigers waren geweest. Christus zelf, geproclameerd tot Koning van de Republiek, zou 
de Florentijnen leiden in de strijd. De Discorsi die jonge redenaars hielden voor de milities van 
verschillende wijken, hadden een soortgelijke militante strekking. Uit deze retoriek sprak het 
duidelijke besef dat er meer op het spel stond dan zelfbehoud: de ware geestelijke en 
burgerlijke religie en bovendien de eer van heel het Italiaans schiereiland, waarvoor Florence 
als laatste vrije staat de martelaar was.3  
 Na de val van de stad hield de generatie van republikeinse fuorusciti als Donato 
Giannotti en Jacopo Nardi de herinnering aan het beleg levend. Niet veel later werd ze ook 
geïncorporeerd in de culturele politiek van de Medici, die zich – tenminste uiterlijk - met de 
geschiedenis van de republiek wilden verzoenen.4 Zo werden onder toezicht van Vasari de 
wanden van de Sala di Clemente VII in het Palazzo della Signoria beschilderd met fresco’s die 
episoden uit het beleg voorstelden.5 En al dan niet in opdracht beschreven Benedetto Varchi, 
Filippo de’ Nerli en Bernardo Segni de geschiedenis van deze roerige tijd, niet zonder 
sympathie voor de republiek. De stroom aan vitae van illustere republikeinen bracht zelfs een 
biografie van Francesco Ferrucci voort, geschreven door Filippo Sassetti, lid van de 
Accademia degli Alterati.6  
 De overdadige aandacht in de zestiende eeuw zorgde ervoor dat het beleg sindsdien 
een ereplaats had in de Florentijnse annalen. Fresco’s uit het derde kwart van de zeventiende 
eeuw op de plafonds van de Uffizi laten zien dat protagonisten van het beleg, zoals Dante Da 
Castiglione, Ludovico Martelli en Francesco Ferrucci, nog altijd golden als voorbeeldige 
Florentijnen.7 Een eeuw later, toen Florence inmiddels onder Habsburgs gezag viel, dienden 
ze in het boek Azioni gloriose degli uomini illustri fiorentini (1757) zelfs als personificaties van 
deugden als militaire moed en vaderlandsliefde.8 Ondanks grote verschillen in de interpretatie 

 
3 Zie hiervoor R. von Albertini, Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica (Turijn, Einaudi, 
1970), vooral 121-145. Het boek werd oorspronkelijk gepubliceerd als Das florentinische Staatsbewußtsein im 
Übergang von der Republik zum Prinzipat (Bern, 1955). 
4 Zie onder meer H. Th. van Veen, Cosimo I de’ Medici vorst en republikein: een onderzoek naar het heersersimago van 
de eerste groothertog van Toscane (1537-1574) (Amsterdam,Meulenhoff/Kritak, 1998). 
5 De scènes werden geschilderd door Giovanni Stradano en stelden onder meer voor: Een aanval van de 
Florentijnse milities op de stellingen van het keizerlijk leger; De inname van Empoli door de keizerlijke troepen; 
De aanval van diezelfden op Lastra a Signa; Het kampement van de Prins van Orange bij Volterra; Panorama 
van Florence tijdens het beleg; Een schermutseling buiten Porta Romana; De troepen van Francesco Ferrucci 
trekken Pisa binnen; Het kampement van het keizerlijke leger nabij Pistoia; De Slag bij Gavinana. 
6 Over deze tekst, zie G. de Caro, ‘L’Accademia degli Alterati, l’accademico Pier Vettori e “la materia 
dell’historia” (III)’ in: Hortus musicus 14 (april-juni 2003), 35-39. De biografie van Ferrucci zou in 1853 voor het 
eerst worden gepubliceerd, bezorgd door C. Monzani, in: Archivio storico italiano, nieuwe serie, IV (1853), dl. 2, 
467-535 en is recentelijk verschenen onder redactie van V. Bramanti (Turijn, Res, 2000).  
7 Het iconografisch programma, ontworpen door de bibliothecaris van Leopoldo de’ Medici, moest ‘virtù, arti e 
facoltà illustrate da esempi fiorentini’ verbeelden. De fresco’s werden uitgevoerd door de schilders Cosimo 
Ulivelli, Angiolo Gori en Jacopo Chiavistelli. Zie over deze zeventiende-eeuwse terugblik op het 
(republikeinse) verleden: C. Callard, Le prince et la République: histoire, pouvoir et société dans la Florence des 
Médicis au XVIIe siècle (Parijs, Presses Paris Sorbonne, 2007), 365, n70. 
8 Azioni gloriose degli uomini illustri fiorentini espresse con loro ritratti nelle volte della Real Galleria di Toscana (Florence, 
I. Orsini, 1740), C. Gregori ill. en D.M. Manni expl.. Herdukt in 1745 en 1757. 



 

 289 

van het beleg, werden die nobele eigenschappen ook geprezen in het werk van historici van 
begin 1800, van Pignotti, de officiële ‘istoriografo regio’, tot de republikeinse, adoptieve 
Toscaan Sismondi. Door de nieuwe uitgaven van het werk van Florentijnse auteurs uit de 
zestiende eeuw werd dit traditionele beeld in stand gehouden.9  
 De patriotten van de negentiende eeuw die zich om evidente redenen tot deze 
episode aangetrokken voelden, hoefden de traditie dus niet meer uit te vinden. Maar ze 
dienden haar wel aan te passen aan het nieuwe publiek dat hen voor ogen stond en aan de 
almaar prangender noden van de actualiteit. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke vorm 
en betekenis schrijvers en schilders daartoe gaven aan het beleg als geheel en aan enkele 
afzonderlijke momenten en figuren uit deze geschiedenis.  
 
Guerrazzi: de historische roman als blow up 
 
De meest bepalende bijdrage tot de romantische beeldvorming over het beleg van Florence 
kwam van de Livornese schrijver Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873).10 Als vertaler 
van Byron en Schiller en auteur van een historisch drama, I Bianchi e i Neri (1827) was hij in 
de jaren 1820 een van de belangrijkste pleitbezorgers van de opgeleefde literaire interesse 
voor geschiedenis. Hij maakte zich sterk voor het werk van James Fenimore Cooper, Ann 
Radcliffe en Alexandre Dumas en zijn eigen La battaglia di Benevento (1827-28) gold in Italië 
als een historische roman van het eerste uur. Met dit boek introduceerde Guerrazzi 
bovendien de thematiek van de historische strijd tussen Italianen en vreemde overheersers, als 
een onverhulde steun aan het prille Italiaanse patriottisme.11 Politiek activisme schuwde hij 
evenmin, zodat een aanzienlijk deel van zijn literaire productie in de gevangenis tot stand 
kwam. Zijn meest succesvolle werk, de historische roman L’Assedio di Firenze (1836), schreef 
hij in het gevang van Montepulciano en op het eiland Elba, waar hij gedetineerd werd om 
zijn betrokkenheid bij Mazzini’s Giovine Italia.  
 Enkele jaren na de publicatie van de roman wees diezelfde Mazzini erop, welke grote 
dienst Guerrazzi zijn vaderland met de pen had bewezen toen politieke actie hem belet werd. 
In een ‘Frammento di lettera sull’Assedio di Firenze’, dat later als voorwoord van het boek 
zou dienen, prees hij de roman als ‘la più energica, la più ardita protesta ch’io mi sappia, fra 
quante da parecchi anni comparvero dell’ingegno italiano contro le forze cieche che gli 
contrastano indipendenza di moto.’ Juist de tegenwerking door de autoriteiten had de auteur 
volgens Mazzini tot een voordeel weten om te buigen, door zijn persoonlijke lijden als het 
ware te versmelten met de ontberingen van zijn vaderland. Ook Guerrazzi zelf cultiveerde dit 

 
9 De betreffende passages over het beleg met het positieve oordeel over de moed en vaderlandsliefde van de 
Florentijnen staan in: Pignotti, Storia della Toscana sino al principato [1813-14] (1826), vol. 11, 38-90, passim, en: 
Sismondi, Histoire des républiques italiennes, vol. 16 (1818), hoofdstuk 121, aldaar 1-3 voor het oordeel en 37-68 
voor de beschrijving van de gebeurtenissen. Zie over de heruitgaven van het werk van bijvoorbeeld 
Guicciardini, Varchi, Nardi, Segni, Gainnotti en Busini de opm. in hoofdstuk 3. 
10 Een goede, recente biografische schets van Guerrazzi is die door Z. Ciuffoletti in: Dizionario biografico degli 
Italiani, vol. 60 (2003), 623-629. 
11 S. Romagnoli, ‘Francesco Domenico Guerrazzi e il romanzo storico’ in: Francesco Domenico Guerrazzi nella 
storia politica e culturale del Risorgimento (Florence, Olschki, 1975) S. Soldani (red.), 91-128, aldaar 116.  
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beeld, bijvoorbeeld in de inleiding tot de roman en vooral in de Memorie, die hij in 1848 in 
de vorm van een brief aan Mazzini optekende. Aan de vooravond van de verwachte nationale 
opstand werden de roman postuum zelfs profetische kwaliteiten toegedicht.12  
 Mazzini onderkende deze bijzondere kwaliteiten. Hij achtte ze inherent aan de 
periode die Guerrazzi had verkozen te beschrijven: ‘È l’ultimo d’un epoca dell’elemento 
italiano.’ Het Florentijnse beleg was voor Mazzini de laatste stuiptrekking van het ‘principio 
popolare’, het collectieve element in de Italiaanse geschiedenis; na 1530 restten Italië slechts 
‘fatti generosi, ma d’individui; glorie, ma d’arte.’ Voordat Italië ten prooi viel aan 
eeuwenlange onderworpenheid, was zijn strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid in de 
laatste maanden van de republiek nog één keer opgeleefd. De personages die daarbij ten 
tonele waren verschenen, vormden een bezetting die in de historie van andere landen zijn 
weerga niet kende. Kortom: in de geschiedenis van het beleg ‘V’è tanto raggio di Poesia [...] 
da rifare un Popolo; e un dì o l’altro, lo rifarà.’ De kracht van Guerrazzi’s roman was voor 
Mazzini dat dit potentieel van de geschiedenis optimaal werd benut, waarmee was 
aangetoond ‘di quanta poesia possa circondarsi e abbellirsi [...] la storica verità – verità dico e 
non realtà.’13 
 In het licht van dit onderscheid nam de roman van Guerrazzi voor Mazzini een 
unieke plaats in de contemporaine literatuur in: ‘L’Assedio di Firenze non ha modello, non 
accetta regole prestabilite, non appartiene alla scuola dello Scott, né a quella di Manzoni.’14 
Guerrazzi ging inderdaad heel anders te werk dan Manzoni, die omzichtig tegen de 
achtergrond van een historisch decor een storia romanzesca had geïntroduceerd.15 Guerrazzi liet 
zich niet weerhouden door morele scrupules. Zijn beeld van het beleg van Florence steunde 
weliswaar op een grote hoeveelheid historische bronnen, maar waar deze lacunes vertoonden, 
vulde hij het bestaande historische kader naar eigen goeddunken aan. Het ging daarbij vooral 
om de zielenroerselen en drijfveren van historische figuren; Guerrazzi weigerde vrijwel 
steevast om zijn toevlucht te nemen tot fictieve personages. Het relaas van het beleg werd 
daarmee gepresenteerd als een aangedikt maar betrouwbaar geschiedverhaal, terwijl het in 
werkelijkheid een allesbehalve zorgvuldige historische (re)constructie was. Guerrazzi beoogde 
dan ook niet ‘simpelweg’ de historische werkelijkheid te schilderen, zoals Mazzini al 
vaststelde, maar de waarheid omtrent het beleg van Florence te vertellen. Die waarheid werd 
hem niet ingegeven door de geschiedenis, maar door het eigentijdse ideaal van de 

 
12 F.D. Guerrazzi, Memorie di F.D. Guerrazzi scritte da lui medesimo. A Giuseppe Mazzini intorno all’Assedio di 
Firenze ed ai casi della sua vita fino al gennaio 1848 (Livorno, Tip. Italiana 1848). Hier is gebruikgemaakt van een 
latere uitgave: F.D. Guerrazzi, ‘Memorie’ in: Idem, Pagine autobiografiche (Rocca San Casciano, Cappelli, 1969) 
G. Ragonese (red.), 133-200, aldaar 140 voor het citaat. 
13 G. Mazzini, ‘Frammento di lettera sull’Assedio di Firenze’ in: F.D. Guerrazzi, L’Assedio di Firenze (Parijs 
1840), III-XXIV, aldaar II-XVI. Het stuk zou ook worden opgenomen in: F.D. Guerrazzi, Memorie di F.D. 
Guerrazzi scritte da lui medesimo. A Giuseppe Mazzini intorno all’Assedio di Firenze, cit., 119-147 en o.a. in: G. 
Mazzini, Scritti editi ed inediti (Imola, Cooperativa Tip. Ed. Paolo Galeati, 1906-1943) vol. XXI. 
14 Mazzini, ‘Frammento di lettera’, resp. XVI en X. 
15 Zie voor het debat over de historische roman onder meer C. della Coletta, ‘Alessandro Manzoni’s J’accuse: 
literary debates, the essay Del romanzo storico, and a theory of creative historiography’ in: Idem, Plotting the past. 
Metamorphoses of historical narrative in modern Italian fiction (West Lafayette, Purdue University Press, 1996), 19-69 
en mijn artikel ‘Questo matrimonio non s’ha da fare! Alessandro Manzoni en het dilemma van de historische roman’ 
in: Incontri. Rivista europea di studi italiani 2002/1, 19-41, aldaar over Mazzini 30-31. 
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patriottische strijd. In dienst daarvan wilde hij de emoties van het beleg weer tot leven 
brengen, door het van heel dichtbij te laten zien. Zo dichtbij, dat het op de eenentwintigste-
eeuwse lezer haast een vervreemdend of karikaturaal effect heeft. Voor Mazzini was het proza 
van Guerrazzi echter de meest perfecte belichaming van de visuele metafoor van de 
historische roman, die hij omschreef als ‘la lente, che ravvicina a noi, ingrandendoli, gli 
oggetti lontani: per essa gli eventi e i severi aspetti di tre secoli addietro si rifanno vivi e 
contemporanei, e noi viviamo, operiamo e combattiamo con essi.’16 
 Voor Guerrazzi was in ‘libri battaglie’ als het zijne het doen kennen van de 
geschiedenis geen doel maar een middel om in zijn lezers hevige sentimenten wakker te 
maken. Hij was overtuigd van de onvermijdelijke dramatiek en onveranderlijkheid van de 
geschiedenis,17 die de mens geen lessen of zelfs hoop kon bieden. Het effect van de 
representatie van die geschiedenis diende echter, paradoxaal genoeg, aan de basis te staan van 
het eigentijds handelen. Guerrazzi schilderde daarom macabere, bloederige beelden en 
bediende zich van een stijl die – net als zijn personages – ‘melodramatisch’ kan worden 
genoemd.18 Zo streefde hij ernaar om zout te strooien in de wonden van de herinnering aan 
de ellende waaruit de Italiaanse historie al eeuwen bestond.19 De Toscaanse geschiedenis van 
de zestiende eeuw, toen een superieure beschaving haar vrijheid verloor, leende zich daarvoor 
bij uitstek.20 Door de wraakzucht, verontwaardiging en schaamte die hij oprakelde, was zijn 
roman veel meer dan een gewoon geschiedwerk: ‘Dite, pensate voi forse essere questa opera 
di storia [...]? Voi vi ingannate, ella è opera di vendetta e di terrore: ella è opera di 
eccitamento e grido di resurrezione.’21 
 

 
16 Mazzini, ‘Frammento di lettera’, VIII. 
17 ‘La Storia mi stava lì stesa davanti sopra la bara [...]’, Guerrazzi, Note autobiografiche, 189. 
18 G. Rosa, Il romanzo melodrammatico. F.D. Guerrazzi e la narrativa democratico-risorgimentale (Florence, La Nuova 
Italia, 1990), met name 102-103. Over Guerrazzi’s zucht naar het macabere, zie onder meer M. Praz, Lust, dood 
en duivel in de literatuur van de Romantiek (Amsterdam, Agon, 1990), vert. van La carne, la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica (1988), 212 en 404-405. 
19 F.D. Guerrazzi, ‘Note autobiografiche’ in: Idem, Pagine autobiografiche, 188: ‘Quindi reputai carità adoperare 
tutti i tormenti praticati dagli antichi tiranni, e dal Santo Uffizio ed altri ancora più atroci inventarne per eccitare 
la Sensibilità di questa Patria caduta in miserabile letargia; io la feriva e nelle ferite infondeva zolfo, e pece 
infuocati [...]’ en F. D. Guerrazzi, L’Assedio di Firenze. Racconto storico (Florence, Adriano Salani Editore 1907), 
7-17: ‘Dalla virtù dei morti prendi argomento di flagellare le infamie dei vivi’ […], ‘Voi [lettori] sorgerete, 
cadrete, tornerete a sorgere: la vendetta e l’ira vi renderanno immortali’ […], ‘ti narrerò storie feroci, ti dirò cose 
che ti suoneranno terribili quanto le strida di un dannato [...]; gemi soltanto sopra la dura necessità che 
produceva i casi i quali verrò raccontando; non gli ho inventati già io.’ Met uitzondering van de brief van 
Mazzini, die in de eerste editie van de roman verscheen, is in het onderstaande gebruikgemaakt van de 
voornoemde, latere uitgave van L’Assedio di Firenze. Deze gaat terug op de door de auteur zelf gecorrigeerde 
editie uit 1859. De kleine verschillen met de editie uit 1836 zijn te verwaarlozen. Zie hiervoor de vergelijkingen 
van A. Alloisio, ‘Le redazioni de l’Assedio di Firenze di F.D. Guerrazzi’ in: La rassegna della letteratura italiana 87 
(1983), afl. 3 (sept.), 375-391. 
20 Met uitzondering van La Battaglia di Benevento spelen alle romans van Guerrazzi in de Toscaanse zestiende 
eeuw. Guerrazzi’s fanatieke nationalisme weerhield hem niet van Toscano-centrisme of zelfs een besef van 
Toscaanse superioriteit. Ook waar het de kwestie van een nationale taal betrof, betoonde hij zich een Toscaans 
purist. Zie hiervoor o.a. Romagnoli, ‘F.D. Guerrazzi e il romanzo storico’, 120; P. Ihring, ‘Die Figur des 
Kondottiere im italienischen historischen Roman’ in: Erzählte Nationalgeschichte. Der historische Roman im 
italienischen Risorgimento (Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1993), 197-230, aldaar 215-221 en Rosa, Il romanzo 
melodrammatico, 66. 
21 Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, geciteerd in: T. Scappaticci, Un intellettuale dell’Ottocento romantico. Francesco 
Domenico Guerrazzi. Il pubblico, l’ideologia, la poetica (Ravenna, Longo Editore, 1978), 69.  
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Historiografische traditie en actualiteit 
 
Tegelijkertijd benadrukte Guerrazzi dat zijn gruwelijke verhaal op niets anders berustte dan 
de historische overlevering. Hoewel dat beslist moet worden tegengesproken, is wel te 
begrijpen waarom hij dacht dat het beeld dat hij had geschetst over het algemeen wel strookte 
met de bronnen die hij had bestudeerd. In de inleiding tot dit hoofdstuk is al gebleken 
hoezeer de geschriften van die Florentijnse auteurs doordrenkt zijn van patriottische 
verbeeldingskracht, religieuze symboliek en militaire retoriek, in een enkel geval zelfs met 
een abstracte, pan-Italiaanse connotatie. Daarmee beschikte Guerrazzi ruimschoots over 
materiaal dat hij zelf niet beter had kunnen schrijven. Dankzij zijn ‘statische’ geschiedbeeld 
was het voor hem geenszins problematisch deze geschriften een prominente rol te geven in 
zijn historische schildering, zonder ze kritisch te hoeven bezien. In Guerrazzi’s optiek waren 
de geschriften uit de zestiende eeuw in zijn eigen tijd nog hoogst actueel, omdat het was alsof 
hij zelf aan de strijd ter verdediging van Florence deelnam.  
 Gedreven door die gedachte kopieerde hij integraal het manuscript van Filippo 
Sassetti’s Vita di Ferrucci (1575-78) en schreef een ‘cronistoria’ van Florence in de stijl van het 
Cinquecento.22 In de roman fungeerden passages uit de geschriften van Varchi, Nardi, 
Machiavelli, Guicciardini, Giannotti, Segni en anderen integraal als getuigenverslagen van de 
historische toedracht. Over de rol van Machiavelli als profeet van de ondergang van Florence 
is in hoofdstuk drie reeds gesproken. Zoals het lange verslag van Benedetto Varchi voor 
Guerrazzi de historiografische bron bij uitstek was, fungeerden het werk en de figuur van 
Jacopo Nardi als ideologisch model – en daarmee als tegenpool van Francesco Guicciardini en 
diens Storia d’Italia.23 Behalve als bewijslast fungeerden deze bronnen ook als narratieve en 
redekunstige inspiratiebron voor door Guerrazzi bedachte passages. Zo dienen het historische 
discorso van Baccio Cavalcanti en een fragment van een oratie van Savonarola als model voor 
de preek van de dominicaan Benedetto Da Foiano voor de Florentijnse milities, een fel 
betoog tegen de tirannie, het pausdom en de broedertwisten. Teneinde de autoriteit van zijn 
bronnen te onderstrepen, liet Guerrazzi de zestiende-eeuwse historici ook optreden als 
handelende personages. In het voorgaande (hoofdstuk 3) zijn reeds het overlijden van 
Machiavelli en de redevoering van Jacopo Nardi voor Karel V te Napels aangehaald.24 Het 
gezag van zijn belangrijkste bron, Varchi’s Storie fiorentine, benadrukte Guerrazzi eveneens 

 
22 Diaz, ‘F.D. Guerrazzi e la fine della libertà fiorentina’, 16. In Guerrazzi’s tijd verschenen edities van 
Giannotti’s werken in 1819, 1830, 1840 en 1850, zie voetnoot 91, hoofdstuk 3. Door de hoge vlucht die de 
beeldvorming over het beleg in de jaren 1840 nam, werd Giannotti in plaats van een auteur die alleen door 
erudieten werd bestudeerd ook een van de ‘martiri della verità e della libertà’. Zo omschreef Atto Vannucci hem 
in zijn inleiding ‘Intorno alla vita e alle opere di Donato Giannotti’ bij de complete editie van Giannotti’s 
werken die in de loop van de jaren 1840 tot stand werd gebracht: D. Giannotti, Opere politiche e letterarie di 
Donato Giannotti. Collazionate sui manoscritti e annotate da F.L. Polidori, preceduto da un discorso di Atto Vannucci 
(Florence, Le Monnier, 1850) 2 vol. Zie voor de beeldvorming over Giannotti hoofdstuk 3 in dit boek en D. 
Giannotti, Republica fiorentina (Genève, Droz, 1990) kritische editie, bezorgd en ingeleid door G. Silvano, 67.  
23 Zie hierover A. Alloisio, ‘Le redazioni dell’Assedio di Firenze di F.D. Guerrazzi’, 377-379; I. Grassini, ‘La 
tradizione cinquecentesca nell’Assedio di Firenze’ in: Il romanzo della storia (Pisa, Nistri Lischi, 1986) E. Scarano 
(red.), 239-276, aldaar met name 248-248; G. Rosa, Il romanzo melodrammatico, 76, merkt in dit verband op: 
‘l’alto rispetto per il tempo dei padri si capovolge [...] nella deformazione più anacronistica.’  
24 Hierover ook: I. Grassini, ‘La tradizione cinquecentesca’, 243-245. 
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door nadruk te leggen op het actieve aandeel van de auteur in de gebeurtenissen. Varchi zelf 
had zich al herhaaldelijk beroepen op deze dubbelrol van betrokken ooggetuige en 
afstandelijk historicus tegelijk.25 Maar terwijl Varchi ervoor had gewaakt zichzelf te 
portretteren als radicale republikein, toen hij jaren later in opdracht van Cosimo zijn Storie 
schreef, voerde Guerrazzi hem zonder meer ten tonele als Arrabiato, die gewapend op de 
stadsmuren stond en net als de popolani die hij beschreef bereid was om de vrijheid van de stad 
met zijn leven te betalen.26  
 Om de achtergrond of herkomst van zijn bronnen bekommerde de romancier zich 
dus niet, of hij nu gebruik maakte van de geschiedenissen van Segni en Varchi die onder 
auspiciën van Cosimo tot stand kwamen, of van Ferrucci’s biografie door de republikeinse 
dissident Giannotti. In zijn extreme intertekstualiteit was Guerrazzi’s enige criterium dat zijn 
bronnen hem op het betreffende punt van zijn verhaal van pas kwamen. Getuigenissen of 
interpretaties die niet strookten met het beeld dat hij wilde schetsen, wuifde hij weg. Er was 
geen ruimte voor nuance. In het verslag van de strijd om Volterra bijvoorbeeld, 
bagatelliseerde Guerrazzi het agressieve imperialisme van de Florentijnen jegens die stad en 
stak hij eenzijdig de lof met zijn held Ferrucci, kapitein van de Florentijnse milities extra 
muros. Een partijdige chroniqueur als de Volterraan Parelli werd om zijn protest tegen 
Ferrucci’s schrikbewind terechtgewezen als een verrader van het algemeen belang, dat van 
Florence.27 Maar ook Florentijnse historici die elders in de roman golden als betrouwbaar en 
deugdelijk, viel hij nu openlijk af, zoals Segni.28 Zelfs de bedenkingen van Varchi konden 
hem niet op andere gedachten brengen: ‘se il Varchi avesse conosciuto questi fatti come sono 
chiari a noi, si sarebbe risparmiato di appuntare il preclaro uomo, che a ragione salutiamo 
l’ultimo degli Italiani.’29 Het is alsof Guerrazzi zich door de noden van zijn eigen tijd 

 
25 Zie hiervoor de opmerkingen aan het einde van E. Scarano, ‘Il racconto lungo di Benedetto Varchi’ in: E. 
Scarano, C. Cabani en I. Grassini (red.), Sette assedi di Firenze (Pisa, Nistri-Lischi editori, 1982), 157-185, aldaar 
185. 
26 Guerrazzi citeert uit de Storie de woorden die Varchi uit de mond van zo’n popolano optekende: ‘Voglio ch’egli 
scampi o muoia meco, per la libertà della Patria.’ De romancier voegt daar aan toe: ‘Atto e parole degne piuttosto di 
paragonarsi alle antiche romane, che anteporsi alle miseabili nostre moderne,’ Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 
316. 
27 Het betreft hier een toevoeging die Guerrazzi deed in de editie uit 1859. Hij verwijst namelijk naar de uitgave 
van de tekst van de Volterriaanse kroniekschrijver Giovanni Parelli, Seconda calamità volterrana, M. Tabarrini 
(red.) en vert., in Archivio storico italiano, Appendice III (1846), 333-52, en voegt daaraan nog toe: ‘Badisi che 
questo Parelli, per essere canonico, si mostra più parziale del Papa e però dei Medici, che non della patria e della 
libertà,’ Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, vol. II, 532. In een volgende noot, wel reeds aanwezig in de editio 
princeps, bagatelliseert Guerrazzi de Volterriaanse bronnen in het algemeen: ‘Nelle Cronache Volterriane, dettate 
con evidente stizza in vituperio del Ferruccio e dei Fiorentini [...]’, aldaar, 538, noot 1. 
28 Segni – aldus Guerrazzi – ‘merita quel biasimo che troppo facile compartiva al Ferruccio’, in: Idem, 530. 
Guerrazzi neemt zelfs afstand van de getuigenis van F. Sassetti, Vita di Francesco Ferruccio, die wel is opgevat als 
portret van de ideale, Machiavelliaanse condottiere en als verhulde kritiek op het despotisme van de Medici. Zie 
De Caro, ‘L’Accademia degli Alterati, l’accademico Pier Vettori e “la materia dell’historia” (III)’, 35-39. Het 
geschrift circuleerde lange tijd clandestien en was ook in Guerrazzi’s tijd nog niet gepubliceerd. Het succes van 
de roman droeg zeker bij tot de uiteindelijke publicatie, verschenen als: ‘Vita di Francesco Ferruccio scritta da 
Filippo Sassetti con centoventi lettere del Ferrucci al magistrato de’ Dieci ed altre illustrate con annotazioni e 
precedute da un discorso di C. Monzani’ in: Archivio storico Italiano, nieuwe serie, vol. IV (1853) deel 2, 423-683, 
vervolgens als Vita di Francesco Ferrucci scritta da Filippo Sassetti coll’aggiunta della lettera di Donato Giannotti a 
Benedetto Varchi sulla vita e sulle azioni di esso Ferrucci e con saggio delle sue lettere ai Dieci della Guerra (Florence, G. 
Daelli e Comp., 1863). 
29 Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 542-543. 
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gerechtigd voelde om deze historici, zo eensgezind in hun veroordeling van Ferrucci’s 
misdragingen, postuum op hun verantwoordelijkheid te wijzen.  
 De enige auteur die hij niet waagde openlijk tegen te spreken, was Niccolò 
Machiavelli. In het eerste hoofdstuk van het boek liet Guerrazzi hem vanaf zijn sterfbed de 
voorgeschiedenis van het beleg verhalen en de afloop ervan voorspellen, waarbij de stervende 
zelf uitvoerig citeerde uit zijn Storie fiorentine. Maar omdat Machiavelli al enkele maanden 
voor het begin van het Florentijnse beleg was gestorven, zette Guerrazzi ook hier de bron 
naar zijn hand.30 Dankzij deze epische concentratie maakte hij Machiavelli tot profeet van de 
ondergang van de republiek en daarmee tot geweten van de geschiedenis van Florence en 
Italië. Voor zichzelf zag hij de rol weggelegd van erfgenaam van de secretaris en hoeder van 
diens gedachtegoed, een taak die hij op zich nam met een fanatisme dat zijn tijdgenoten niet 
ontging.31 De lessen van Machiavelli waren in zijn ogen dan ook van grote betekenis voor de 
negentiende eeuw. Meer nog dan als pleitbezorger van de republiek moest hij volgens 
Guerrazzi namelijk worden beschouwd als de geestelijk vader van het Italiaanse 
eenheidsideaal. De auteur uit Livorno beweerde deze interpretatie te kunnen ontlenen aan de 
Discorsi sulle deche di Tito Livio, waarvan hij een fragmentarische voortzetting schreef. Maar 
feitelijk overwon hij de tegenstrijdigheden in Machiavelli’s werk, die voor zoveel discussie 
hadden gezorgd, door ze ondergeschikt te maken aan zijn eigentijdse ideaal. In de Note 
autobiografiche (1833) vatte Guerrazzi zijn visie als volgt samen: ‘Il Machiavelli amava la 
repubblica, ma molto e più la indipendenza; questa è necessità di vita, quella accidente di 
forma.’32 Toen hij aan de vooravond van 1848 terugkeek op het grote succes van zijn roman, 
constateerde hij dat hij het ideaal van zijn leermeester niet beter had kunnen dienen.33  
 
Guerrazzi had alle reden om zich te verheugen over de ontvangst van zijn boek. Hoewel de 
Parijse uitgever Baudry publicatie aanvankelijk niet aandurfde en de eerste editie werd 

 
30 Guerrazzi schrijft zelf ook in een noot aan het einde van het eerste hoofdstuk: ‘Alcuni fatti discorsi in questo 
capitolo dal Machiavelli, avvennero qualche tempo dopo la sua morte.’ Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, I, 48. 
Het laatste deel van Il principe zou model hebben gestaan voor het eerste hoofstuk van de roman, zie: Diaz, 
‘Francesco Domenico Guerrazzi e la fine della libertà fiorentina’, 13-14. 
31 Gino Capponi en Giuseppe Montanelli typeren hem als een ‘discepolo di Machiavelli e di Byron’ en Giuseppe 
Mazzini schrijft Guerrazzi’s pessimisme (deels) toe aan zijn adoratie voor de Florentijnse secretaris ‘La fantasia 
potente oltremodo lo spronava a grandi cose: la mente incerta, pasciuta di Machiavelli e di studi sull’uomo del 
passato più che d’intuizioni sull’uomo dell’avvenire, lo ricacciava nelle anatomie dell’analisi, buone a dichiarare 
la morte e le sue cagioni, impotente a creare e ordinare la vita.’ Uit: G. Mazzini, Note autobiografiche (Milaan, 
Rizzoli, 1986), R. Pertici (red.), 68. Vincenzo Gioberti krijgt in 1848 van Guerrazzi te horen dat de ‘senno 
politico del Machiavello’ hem had moeten waarschuwen voor het recente ‘verraad’ van Pius IX aan de Italiaanse 
patriotten; het pausdom had Italië immers nooit anders dan rampspoed gebracht. Zie Guerrazzi aan V. Gioberti, 
4 oktober 1848, in: Scritti scelti di Francesco Domenico Guerrazzi e Carlo Bini, 529-532, aldaar 530. De grote 
waardering voor Machiavelli contrasteert ook bij Guerrazzi scherp met het oordeel over Guicciardini, die in de 
roman in een noot kort wordt vermeld als ‘l’istorico d’infame memoria’, Guerrazzi, L’Assedio di Firenze, 143. 
Zie over dit contrast ook hoofdstuk 3 van deze studie. 
32 Guerrazzi, Note autobiografiche, 158-159. Al eerder krijgt deze formulering haar neerslag in de eerste versie van 
het openingshoofdstuk van de roman, dat Guerrazzi in 1830 aan Mazzini voorlas toen deze hem in de 
gevangenis van Montepulciano bezocht. Zie in de definitieve versie van het hoofdstuk: L’Assedio di Firenze, 46. 
33 ‘Per tanto io sostengo avere eseguito la opera più efficace per la Patria che mai potesse farsi per virtù 
d’inchiostri, considerato il misero stato in cui eravamo condotti’, zie: Guerrazzi, ‘Memorie’, 194-200, aldaar 199. 
Guerrazzi wist al heel snel dat het succes van zijn roman niet eeuwig was, omdat het zo sterk samenhing met de 
omstandigheden. Zie bijvoorbeeld zijn bekentenis aan Marc Monnier: ‘mes travaux de siège seront détruits après 
la guerre’, aangehaald in: M. Monnier, L’Italie est-elle la terre des morts? (Parijs, Hachette, 1860), 323. 
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gedrukt op kosten van Guerrazzi en zijn vrienden, werd spoedig duidelijk dat het boek een 
groot succes wachtte.34 Nadat in mei 1836 al een hoofdstuk te lezen was geweest in het 
Parijse tijdschrift L’Italiano voor Italiaanse ballingen, circuleerde de roman vanaf september in 
Toscane. Al in oktober ging de uitgever over tot een tweede druk. Intussen probeerde het 
censuurorgaan van het Toscaanse Buon governo de verkoop en verspreiding uit alle macht 
tegen te gaan. De dienstdoende ambtenaar van de censor, Bernardini, somde de bezwaren 
tegen het boek als volgt op: ‘irreligione in molti punti, falsi principj di religione in diversi altri 
e tendenza, solennemente protestata, a mutazioni politiche.’ Het boek was ten slotte 
‘sommamente dannoso’ [...] per l’esaltazione nei sentimenti e per la forza di stile con cui è 
dettato’.35 Boekhandelaren en drukkers werden ondervraagd en verplicht hun leveranciers en 
klanten aan te geven. Nieuwe zendingen, die vanuit Marseille de haven van Livorno 
bereikten, werden onderschept.  
 Toen al gauw de verdenking rees dat achter het pseudoniem Anselmo Gualandi de 
persoon van Guerrazzi schuilging, werden ook invallen gedaan in zijn woning. Tijdens de 
verhoren die volgden, verdedigde Guerrazzi het boek dat hij ontkende te hebben geschreven. 
Niet zonder ironie stelde hij dat op het geschetste beeld van de geschiedenis weinig aan te 
merken leek, omdat het overeenstemde met hetgeen Varchi in opdracht van Cosimo I had 
geschreven. De vruchten van de fantasie van de schrijver waren slechts ’sfoghi di cuore 
esulcerato, non sillogismi o ragionamenti’.36 Door gebrek aan bewijs en het ontbreken van 
een duidelijke wet over censuur op boeken die buiten de landsgrenzen waren gedrukt, liep de 
zaak met een sisser af. De hoop van de autoriteiten dat de roman in de vergetelheid zou 
raken, bleek ijdel. L’Assedio di Firenze was al voor 1848 een van de meest gelezen historische 
romans van heel Italië; tot aan 1859 zouden er in totaal 24 edities verschijnen.37 Juist in de 
roerige jaren 1846-1848 zouden maar liefst veertien achtereenvolgende herdrukken in 
omloop worden gebracht.38 

 
34 Zie voor de geschiedenis van de totstandkoming van de uitgave o.a. Note autobiografiche e poema di F.D. 
Guerrazzi (Florence, Le Monnier 1899) R. Guastalla (red.), 179 en, over de rol van N. Tommaseo die met de 
uitgever onderhandelde: E. Michel, ‘N. Tommaseo per la stampa dell’Assedio di Firenze’ in: Liburni civitas III 
(1930) 178-187; M.I. Palazzolo, ‘Un “ristampatore” a Parigi: Louis Claude Baudry (1826-1852)’ in: Idem, I tre 
occhi dell’editore ( 1990) 23-57, aldaar 42-44; F.D. Guerrazzi, Lettere (Turijn/Rome, Roux, 1891) F. Martini 
(red.), 41 e.v.; E. del Cerro, Misteri di Polizia (Florence, Salani, 1890), 219 e.v.; A. Franchi, ‘Colui che fece 
stampare “L’Assedio di Firenze”’ in: La Lettura XXVI (sept. 1926), nr. 9, 852-854; A. de Rubertis, ‘“L’Assedio 
di Firenze” di Francesco Domenico Guerrazzi’ in: Idem, Studi sulla censura in Toscana, con documenti inediti (Pisa, 
Nistri-Lischi Editori, 1936), 379-399, aldaar 380. 
35 De Rubertis, ‘“L’Assedio di Firenze”’, 382. 
36 Idem, 393. Guerrazzi zelf was niet de eerste die opmerkte hoe dicht zijn roman stond bij de historici van de 
zestiende eeuw. In de recensie van de roman, die op 5 november 1836 in de Courrier Français verscheen en 
ondertekend werd door ‘E.B.’, werd Gualandi’s [=Guerrazzi] historische aanklacht met bewijzen gestaafd door 
te wijzen op de sterke overeenkomsten met het werk van Varchi, Segni en Nardi. Diezelfde overeenkomsten 
sterkten de moderato G. Rosini juist in zijn overtuiging dat de historische component van de roman niets nieuws 
bevatte. Zie voor deze laatste getuigenis de Rubertis, 386, noot 2. 
37 Alloisio, ‘Le redazioni de l’Assedio di Firenze di F.D. Guerrazzi’, 382. De uitgaven uit 1837, 1840 en 1847 
maken duidelijk dat het boek ook buiten Toscane populair was. Ze verschenen in Milaan, met de valse 
vermelding van Parijs als plaats van uitgave. Zie hiervoor: M. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati 
o supposti (Florence, Sansoni Antiquariato, 1951) 34, 134 en 139. Zie verder ook P. Miniati, Francesco Domenico 
Guerrazzi. Guide bibliografiche (Roma, Fondazione Leonardo, 1927), die in de periode 1836-1927 in totaal 52 
edities van de roman telt. 
38 G. Pirodda, Mazzini e gli scrittori democratici (Bari, Laterza, 1978), 89. Vooral bij ‘giovani frementi lettori’ was 
de roman populair. Ernesto Sestan vertelt bijvoorbeeld dat de jonge Andrea Giannelli, die het boek in 1844 op 
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Ademollo’s antwoord: de blik naar binnen gekeerd 
 
Terwijl het Ufficio di Censura Guerrazzi’s roman in naam der wet probeerde te 
onderdrukken, was er één auteur die op eigen initiatief meende het boek ook met literaire 
middelen te moeten bestrijden. Agostino Ademollo (1799-1841), zoon van de beroemde 
neoclassicistische schilder Luigi Ademollo, was opgegroeid in Siena en had zijn opleiding in 
de rechten genoten in Florence en aan de universiteit van Pisa. Zoals zoveel advocaten van 
zijn generatie had hij ook belangstelling voor historische, artistieke en literaire zaken. Hij 
debuteerde met een studie over Spettacoli dell’antica Roma (1837), gevolgd door een historisch 
verhaal over Beatrice de’ Cenci romana (1838) en een studie over de wettelijke hervormingen 
van 1838 in Il giudizio criminale in Toscana (1840). Met dit laatste werk viel hij zijn mentor 
professor Giovanni Carmignani bij, die sinds de jaren 1820 in een juridische polemiek 
verwikkeld was met een van zijn andere pupillen, tevens een oud-studiegenoot van 
Ademollo: Francesco Domenico Guerrazzi.39  
 Omstreeks dezelfde tijd zouden Ademollo en Guerrazzi de degens dus ook kruisen op 
een heel ander vlak. Niet lang na de verschijning van L’Assedio di Firenze begon Ademollo 
onderzoek te doen ten behoeve van een roman over hetzelfde thema, expliciet bedoeld om 
tegenwicht aan Guerrazzi’s werk te bieden. Tegen het einde van 1838 diende hij bij de 
censor in Florence een lijvig manuscript in met de titel Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo 
dell’Assedio. De dienstdoende ambtenaar, pater Bernardini, had weinig bezwaren tegen de 
roman: de toon die er werd aangeslagen was kil en het verhaal viel uiteen in vele 
verschillende episodes, die vooral bestonden uit ‘notizie per lo più semplicemente storiche ed 
artistiche’.40 Tot ieders verbazing echter verbood zijn superieur Neri Corsini de publicatie, 
naar het heette omdat enkele vooraanstaande Florentijnse families aanstoot konden nemen 
aan wat erin geschreven werd over hun voorzaten, ‘a scanso di ogni osservazione obiettiva sul 
più o sul meno’.  
 Ademollo was verbijsterd en stond erop dat deze uitspraak werd herzien. Er had hem 
immers niets anders voor ogen gestaan dan het verspreiden van een ‘sana morale’ en ‘santa 
religione’. Hij had zijn publiek onderhoudend willen onderwijzen met ‘notizie sulle cose di 
Firenze tanto trascurate dai nazionali’. Primair was de roman bedoeld ter ontkrachting van ‘le 
diatribe, le falsità, l’immoralità e l’ateismo predicati in altro seducentissimo libro (sebbene 

 

zijn veertiende las, getuigde: ‘Rimasi talmente colpito ed entusiasta da questi scritti da non riconoscermi’, E. 
Sestan, ‘Guerrazzi e il memorialismo toscano’ in: Francesco Domenico Guerrazzi nella storia politica e culturale del 
Risorgimento, 25-66, aldaar 46-47. Zie in dit verband over de plaats van Guerrazzi’s oeuvre in de patriottische 
canon: A.M. Banti, La nazione del Risorgimento, met name 45, 52, 93-94.  
39 M. Barsali, ‘Ademollo, Agostino’ in: Dizionario biografico degli Italiani, ad vocem. Carmignani schreef een 
voorwoord voor de tweede uitgave van Marietta de’ Ricci (1845). Guerrazzi, Pagine autobiografiche, 162, verwijst 
naar de polemiek met Carmignani, die aanving met een zeer kritische recensie van Guerrazzi’s tragedie Priamo 
(1826), vgl. ook Scappaticci, Un intellettuale dell’Ottocento romantico, 17.  
40 De anekdote wordt verteld door A. de Rubertis, ‘Ricerche Guerrazziane’ in: Idem, Studi sulla censura in 
Toscana (1936), 400-409, aldaar 403. Aanvullende gegevens zijn te vinden in: J. del Badia, Agostino Ademollo e la 
Censura Toscana per la stampa del racconto Marietta de’ Ricci (Florence, Ariani, 1892) per le nozze Ademollo-Noferi 
en G. Sonnino, ‘F.D. Guerrazzi e la censura toscana dal 1836 al 1840’ in: Rassega storica del Risorgimento XXII, 2, 
(1935), 135-150, aldaar 139. 
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proibito) letto e lodato da molti incauti ed inesperti’,41 een onmisbare verwijzing naar het 
boek van Guerrazzi. Ademollo had zijn eigen roman met opzet een duidelijk verschillende 
titel gegeven. Hij was ervan overtuigd desondanks het slachtoffer te zijn geworden van een 
misverstand. Hoe kon het anders, dat de autoriteiten wél de publicatie duldden van de 
geschriften van Nardi en Varchi, die prominente Florentijnse geslachten in een kwaad 
daglicht stelden, maar hun toestemming onthielden aan zijn werk, dat met geen ander doel 
was geschreven dan ‘che venisse difeso il paese, i cittadini ed il Governo dai falsi addebiti e 
calunniosi attacchi di altro perniciossimo libro’? De censor liet zich hierdoor echter niet 
meteen overtuigen. Pas toen Ademollo zijn manuscript grondig had herzien en vaststond dat 
geen van de bestaande Florentijnse geslachten er werd afgeschilderd ‘in odioso aspetto o di 
traditore della patria o di eccessivamente crudele e raggiratore temibile’, werd publicatie 
toegestaan.42 De roman werd ten slotte aan het begin van 1841 gedrukt in de Stamperia 
Granducale, onder auspiciën van groothertog Leopoldo II. 
 Marietta de’ Ricci was in meerdere opzichten tegenovergesteld aan het boek waartegen 
Ademollo in het geweer was gekomen. De roman was het werk van een zelfbewust 
Florentijn, over Florence, voor de Florentijnen en niemand anders, zoals de auteur in zijn 
voorwoord had gewaarschuwd: ‘Se non ami Firenze, questo Libro ti nojerà, non d’altro 
parlando che di cose fiorentine’.43 Voor een literair werk dat, zoals het hoorde, streefde naar 
‘perfezionamento morale’ was de keuze voor dit perspectief de beste, aldus Ademollo. De 
kracht en geloofwaardigheid van historische deugden of ondeugden was immers groter 
wanneer die werden ontleend aan de geschiedenis van het eigen vaderland, Florence en 
Toscane:  
 

‘Gli avvenimenti di lei [la patria], le memorie gloriose o turpi degli avi commovono altamente 

l’animo, perché è istinto di natura riguardare con affetto, anziché gli stranieri, i nostri, e 

considerare le cagioni che loro nocquero o giovarono, il che è di mirabile efficacia per 

avviarci sul retto sentiero della vita.’44  

 
Voor een stad die zo overvloedig beschikte over historische ‘mezzi d’istruzione patria’ was het 
een schande dat de jeugd zo massaal de verderfelijke literatuur uit Noord-Europa omarmde. 
Om juist dit publiek aan te spreken, koos Ademollo voor de vorm van de historische roman, 
die hij in de inleiding definieerde als ‘esposizione di un fatto vero con circostanze 

 
41 Geciteerd in De Rubertis, ‘Ricerche Guerrazziane’, 405. (Het cursief in het citaat is van A.P.) 
42 Volgens De Rubertis werd nagegaan of er nog afstammelingen van Giovanni Bandini in leven waren, die 
aanstoot konden nemen aan de afkeurende beschrijving van de figuur en de daden van Giovanni. De passage 
over Monticino degli Antinori werd, hoewel waargebeurd, weggelaten, omdat ze de familie Antonori zou 
kunnen ergeren. Na enig onderzoek bleek de familie Benintendi uitgestorven, zodat er onomwonden over 
bericht kon worden. Ten slotte werd toestemming gevraagd aan graaf Lapo de’ Ricci (1782-1843), nazaat van 
de hoofdfiguur Marietta, die er in de roman goed vanaf kwam. Over Lapo de’ Ricci, zie N. Tommaseo, Di 
Giovan Pietro Vieusseux e dell’andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo (Florence, Stamp. Logge del 
Grano, 1863), 87.  
43 ‘Lettore’ in: A. Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’Assedio (Florence, Stamperia Granducale, 
1840), IX-XVI, aldaar IX. 
44 Idem, X-XI. 
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verosimili’.45 Onbedoeld verried hij daarmee echter dat zijn boek niet zo modieus was als hij 
wilde doen geloven. De onbeduidende, persoonlijke geschiedenis van Marietta de’ Ricci, die 
Ademollo uitwerkte naar aanleiding van een minutieuze vermelding in de kantlijn bij Segni’s 
Storia fiorentina,46 speelde ook in de roman namelijk slechts een marginale rol. Ze diende 
bepaald niet om het tijdvak van het beleg meer aanschouwelijk te maken en raakte zelfs 
bedolven onder eindeloze historische exposés.  
 Wat Ademollo beschouwde als ‘l’epoca storica di Firenze la più grave e la più 
tremenda’ kon hij slechts vertellen door zich strikt aan de historische feiten te houden. Zelfs 
de halfslachtige storia romanzesca rond Marietta had hij aan een historisch document ontleend. 
Getuige de indrukwekkende lijst van bronnen en de zeer uitvoerige noten, expliciet bedoeld 
als zelfstandige historische schetsen, was het voor Ademollo van het grootste belang te tonen 
dat hij zich niet van de traditie onderscheidde maar die als het ware voltooide, door alle 
denkbare informatie over het beleg in de zes delen van zijn boek bijeen te brengen. Het is 
tekenend voor zijn grondigheid dat zelfs Guerrazzi in de lijst van geraadpleegde bronnen 
figureert. Hoe totaal anders diens boek ook was, in zijn benadering van de vertelde tijd lag 
een frappante overeenkomst besloten met het werk van Ademollo. Met tegenovergestelde 
oogmerken wilden beide auteurs het beleg van 1530 in zijn zuiverste vorm en van zo nabij 
mogelijk laten zien, om de geschiedenis als het ware voor zichzelf te laten spreken. 
 
Massimo D’Azeglio: colore locale en carattere nazionale 
 
Min of meer gelijktijdig met Marietta de’ Ricci verscheen in Milaan bij uitgeverij Borroni e 
Scotti nog een historische roman over het Florentijnse beleg van 1530: Massimo Taparelli 
D’Azeglio’s Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841). Terwijl Ademollo’s boek 
bedoeld was voor een strikt Florentijns publiek, ging dit nieuwe werk op nationaal niveau de 
concurrentie aan met Guerrazzi’s L’Assedio di Firenze. Of dat ook de intentie van de auteur 
was blijft, de vraag. Voor Francesco De Sanctis zou het buiten kijf staan dat D’Azeglio Niccolò 
de’ Lapi schreef in rechtstreekse reactie op de roman van Guerrazzi.47 Die laatste had 
benadrukt dat het onderwerp door hem in de literatuur van het Risorgimento was 
geïntroduceerd. Maar ook D’Azeglio verklaarde dat zijn werk onafhankelijk tot stand was 
gekomen en dat hij de concurrentie met Guerrazzi niet zocht, maar eerder vreesde.48  
 
45 Idem, XIV. 
46 De vermelding luidde: ‘Marietta de’ Ricci moglie di Niccolò Benintendi fu cagione del duello fra quattro 
Gentiluomini Fiorentini,’ Idem, XIII. 
47 F. De Sanctis, La scuola cattolico-liberale e il Romanticismo a Napoli (Turijn, Einaudi, 1953), C. Musetta en G. 
Candeloro (red.), 316. D’Azeglio werkte echter al ruim voor het verschijnen van L’Assedio aan zijn eigen roman 
en dat wist ook Guerrazzi. Die vond dat maar niets, vooral omdat hij het onderwerp als bij uitstek Toscaans 
beschouwde. Op 23 oktober 1835 kon Guerrazzi het zich nog nauwelijks voorstellen [brief aan Gino Capponi]: 
‘Non credo nulla del D’Azeglio; l’assedio di Firenze è argomento troppo turbinoso, né acconcio alle quiete 
sponde del Po; tranne questo però, io non vedrei altro motivo, ond’egli non ci cimentasse nell’arringo.’ In: 
Lettere di Gino Capponi e di altri a lui (Florence, Le Monnier 1882), A. Carraresi (red.), vol. I, 402. De Sanctis’ 
indruk dat het boek zeer populair was in Napels wordt bevestigd door het gegeven dat al in 1841 sprake was van 
twee illegale herdrukken van Niccolò; zie D’Azeglio aan G. P. Vieusseux, d.d. 15 september 1841 in: Epistolario, 
vol. II, nr. 3, 42, noot 4. 
48 Guerrazzi merkte bijvoorbeeld in een handgeschreven noot bij zijn ‘Apologia della vita politica di F.D. 
Guerrazzi’ op: ‘L’Assedio di Firenze libro repubblicano fu scritto prima che D’Azeglio stampasse gli Arrabbiati 
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Misschien kwam dat laatste wel doordat hij zichzelf primair niet als romancier, maar als 
schilder zag. Net als bij zijn eerste roman, Ettore Fieramosca o la Disfida di Barletta (1833), 
waren het opnieuw zijn schilderijen die hem op het pad van de literatuur brachten. Anders 
dan bij zijn eersteling echter, betrachtte D’Azeglio in de uitwerking van het onderwerp 
ditmaal grote zorgvuldigheid in de combinatie van historische feiten en literaire fictie. Dat 
verried duidelijk de invloed van zijn Milanese vrienden Tommaso Grossi en Alessandro 
Manzoni. Manzoni was zich juist in die tijd op hetzelfde probleem aan het bezinnen, wat 
hem jaren later zou brengen tot zijn beroemde verwerping van de historische roman. 
Tegelijkertijd bereidde Grossi de publicatie voor van Marco Visconti (1834). De grondige 
documentatie die aan de roman ten grondslag lag, kan voor D’Azeglio als voorbeeld hebben 
gediend. Vergeleken met zijn eerste boek streefde hij nu naar ‘assai maggiore attenzione e 
direi quasi esattezza storica’. De totstandkoming van de roman nam door deze eis bijna een 
decennium in beslag.49 Tijdens het schrijven liet D’Azeglio zich met raad bijstaan door 
prominente historici, zoals Cesare Balbo en de Milanese erudiet Pompeo Litta, auteur van de 
volumineuze Famiglie Celebri di Italia.50 Ten slotte was de schilder in hem ervan overtuigd, dat 
‘storia, paese [en] color locale’ in zijn roman pas echt uit de verf zouden komen als hij zich 
persoonlijk naar Toscane begaf, ‘per correre sui luoghi che furono teatro alla mia narrazione, 
studiarli e rendermene, per cosi dire, veramente informato.’51 
 Eind augustus 1838 reisde D’Azeglio via Modena door de Apennijnen richting 
Pistoia. Als eerste bezocht hij het Gavinana van Ferrucci, het hoogtepunt en primaire doel 
van zijn reis.52 Bij de veronderstelde laatste rustplaats van de held raakte D’Azeglio door 
hevige emoties overmand: ‘Mi sentii fremere dentro fino alle midolle [...] qual cuore 

 

ed i Piagnoni, o Niccolò de’ Lapi’ in: F.D. Guerrazzi, Note autobiografiche, noot 1 [door R. Guastalla], 178-179. 
D’Azeglio schrijft op 5 november 1838 vanuit Florence aan Enrico Mayer: ‘Mi dispiace una cosa; che ho sentito 
dire, mi si suppone, pretendono alcuni vi sia un libro scritto sull’istesso argomento da un bell’ingegno italiano: e 
la concorrenza mi fa paura. Ma io non ne avevo neppure il sospetto quando incominciai il mio racconto. Sicché 
dirò come Benvenuto Cellini quando Mad. Di Tampel gli fece collocare la sua statua del Giove in mezzo alle 
bellissime statue formate dalle antiche: - Ora Iddio mi aiuti!’ in: M. D’Azeglio, Epistolario (1819-1866) (Turijn, 
Centro Studi Piemontesi, 1987), G. Virlogeux (red.), tot 2010 7 delen verschenen, vol. I: 1819-1840, aldaar nr. 
239, 353-355. Virlogeux maakt in noot 8 aannemelijk, dat D’Azeglio voor zijn reis naar Toscane in 1839 niet 
van Guerrazzi’s werk zou hebben gehoord. De naam van de Livornese auteur komt bijvoorbeeld niet één keer 
voor in de uitvoerige briefwisseling van D’Azeglio’s schoonvader Manzoni, die in de Milanese cultuur zo’n 
centrale plaats innam.  
49 D’Azeglio omschreef dit moeizame proces als een ‘parto per me lungo e difficile come lo sarebbe per una 
povera donna il partorire un obelisco’, zie zijn brief aan Giovanni Monti van 8 oktober 1836, in: Epistolario I, nr. 
181, 265-267 en de brief aan Federico Sclopis, d.d. 28 november 1837 in: Epistolario, I, nr. 205, 294. 
50 In 1834 legde D’Azeglio enkele van zijn hoofdstukken voor aan Balbo. Litta stuurde hem op verzoek de 
biografieën van de pauselijke commandant Stefano Colonna en van Malatesta Baglioni, zie D’Azeglio, Epistolario, 
I, nr. 110 en 166, noot 6. 
51 D’Azeglio, I miei ricordi, 379 en 383. Het verslag dat D’Azeglio van zijn reis maakte werd in 1838 opgetekend; 
D’Azeglio had aanvankelijk het voornemen het te publiceren als Brani scritti da touriste met de tekeningen die hij 
in zijn album maakte. Uiteindelijk werden twee verschillende versies van dit reisverslag gepubliceerd; de eerste 
als het veertiende hoofdstuk van de Ricordi (1e ed. 1871), de tweede als Visioni dell’antica grandezza nei brani scritti 
da touriste door M. de Rubris, Il Cavalier della prima passione nazionale (Bologna, Cappelli, 1930), 19-40. Zie ook 
noot 5 op p. 352 van D’Azeglio, Epistolario, I. De Rubris, die zich inspant om D’Azeglio van alle verdenkingen 
van plagiaat vrij te pleiten, meldt elders dat D’Azeglio vergeefs probeerde al in 1835 naar Toscane te reizen t.b.v. 
zijn roman, in gezelschap van Grossi, vgl. de introductie bij de eeuweditie van: M. D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi 
(Turijn, Società subalpina editrice, 1941), bezorgd en ingeleid door De Rubris. 
52 Aldus schreef hij enkele weken later aan Manzoni: ‘Sono partito da Milano coll’idea di veder Gavinana dove 
morì Ferruccio’, D’Azeglio, Epistolario, I, 350. 
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rimarrebbe freddo a tali memorie!’53 En met bewondering stelde hij vast dat de plaatselijke 
bevolking deze herinnering nog altijd bewaarde.54 
 Via San Marcello, Pistoia en Prato bereikte D’Azeglio uiteindelijk op 13 september 
1838 Florence.55 Met hulp van prominente Florentijnen als Gino Capponi, Giovanbattista 
Niccolini en Gianpietro Vieusseux zou hij zich hier verder documenteren voor zijn boek. 
Samen met Luigi Provana del Sabbione ontdekte hij een onbekend ‘Vita del Ferruccio’ en uit 
de Biblioteca Rinucciniana leende hij een ‘priorista’ die onder meer brieven van Ferrucci uit 
1530 bevatte.56 Zoals hij aan Manzoni schreef, had D’Azeglio ‘ficcato il naso e frugato per 
tutto per trovar memorie storiche’.57 
 Maar minstens zo belangrijk als zijn streven naar historische kennis was het verlangen 
om inspiratie op te doen. Door een ontmoeting met twee weinig heroïsche nazaten van 
Ferrucci werd D’Azeglio’s fantasie al geprikkeld, maar hij raakte vooral begeesterd door de 
plaatsen te bezoeken waar zich in 1530 het beleg had afgespeeld. Steevast maakte hij daarbij 
schetsen in zijn album, zoals de keer dat hij met enkele Florentijnse vrienden buiten de 
muren de velden doorkruiste waar het keizerlijke kamp geweest was.58 Als schilder was 
D’Azeglio ervan overtuigd dat het penseel een veel effectiever middel was dan de pen om tot 
het verleden door te dringen. Zijn eigen visuele contact met de plaats van handeling van zijn 
roman moet daarom als een historische ervaring zijn geweest.59  
 Na zijn terugkeer in Milaan hervatte D’Azeglio het schrijven. In 1839 verscheen in 
Napels een korte voorpublicatie60 en tegen maart 1841 werd ten slotte het volledige 
manuscript aan de Milanese censor overhandigd. Tot zijn verbazing ondervond het niet de 
minste weerstand van de autoriteiten, zodat het boek al in augustus 1841 kon worden 
gedrukt.61  

 
53 D’Azeglio, I miei ricordi, 385-386. 
54 D’Azeglio bezocht talrijke van dergelijke plaatsen, zoals het vermeende graf van de prins van Oranje die in de 
slag bij Gavinana gesneuveld was. In werkelijkheid werd diens lijk van het slagveld naar de Certosa van Florence 
gebracht en vandaar plechtig uitgeleide gedaan naar Frankrijk, waar het in de franciscaner kerk van Lons-Le-
Saunier werd begraven. Zie Roth, The last Florentine republic, 315. 
55 In San Marcello bood de familie Cini hem inzage in het manuscript van haar voorzaat Domenico Cini, 
Osservazioni storiche sopra l’antico stato della Montagna pistoiese con un discorso sopra l’origine di Pistoia, dat een eeuw 
eerder al eens in druk was verschenen (Florence, Stamperia di S.A.R., 1737). In Montemurlo bezocht hij de 
villa van Baccio Valori, aanvoerder van de pauselijke legers tijdens het beleg. 
56 De ‘Vita’ is mogelijk de hiervoor genoemde levensbeschrijving van Ferrucci door F. Sassetti. In de roman 
bedankt D’Azeglio o.a. Giuseppe Ajazzi, bibliothecaris van de Rinucciniana, voor het gebruik van een brief van 
Ferrucci aan de Dieci della Guerra van 15 juli 1530 en van een ‘nota del corredo’, beide uit de ‘priorista’. 
D’Azeglio zou de ‘nota del corredo’ gebruiken voor de uitzet van Laudomia. Zie Epistolario, II, 3, noot 4. 
57 D’Azeglio aan Manzoni, 28 oktober 1838, Epistolario I, 351. 
58 Zie bijvoorbeeld de brief van D’Azeglio aan Antonietta Beccaria Curioni, 10 oktober 1840, waar hij schrijft te 
hebben gezworven ‘pei luoghi ove accadono le scene del suddetto [assedio] e ne fo dei disegni’, in: Epistolario I, 
nr. 316, 460. Het gezelschap op deze excursie extra muros bestond onder meer uit de Florentijnen Emanuele 
Repetti, Enrico Mayer, Carlo Torrigiani, Luigi Provana en de Piemontees Ettore de Gariod. Van Mayer is 
bekend dat hij ook later alleen een reis maakte naar Gavinana, waarbij hij D’Azeglio’s roman als zijn gids 
gebruikte, zie Epistolario, II, 38, noot 2 en A. Linaker, La vita e i tempi di Enrico Mayer: con documenti inediti della 
storia della educazione e del Risorgimento italiano, 1802-1877 (Florence, Barbera, 1898), 2 vol., aldaar vol. 1, 18. 
59 ‘Val più il pennello che la penna’ uit: D’Azeglio, I miei ricordi, 381. Zie over D’Azeglio’s schilderkunstige 
inspiratie tijdens zijn verblijf de opmerkingen in de onderstaande paragraaf over de historieschilderkunst. 
60 Het betrof de episode over de Sacco di Roma (1527) uit hoofdstuk twee, eerder verschenen als ‘I Palleschi e i 
Piagnoni. Frammenti di un romanzo storico’ in: Strenna 1839 (Napels, Tip. Salvator Rosa, 1839). 
61 Zie voor D’Azeglio’s ervaringen met de censor: I miei ricordi, resp. 375 en 393-396. Het moment van 
verschijnen van de roman dat D’Azeglio in zijn Ricordi zelf noemt, komt niet overeen met wat volgt uit zijn 
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Een mogelijke verklaring voor de gewillige medewerking van de censor ligt in het feit dat het 
hier om een ‘vreemde’ geschiedenis ging die niet rechtstreeks verband hield met Milaan of 
Lombardije. Publicaties die de eigen geschiedenis betroffen, werden doorgaans met grotere 
terughoudendheid ontvangen, zoals het beleid van de censor in Florence liet zien.62 
 In de overwegend positieve reacties die D’Azeglio’s roman in heel Italië te beurt 
vielen, bestond vaak de behoefte deze Florentijnse geschiedenis toe te lichten voor een 
publiek dat er niet altijd vertrouwd mee was.63 Dat was bijvoorbeeld de motivatie van Felice 
Turotti toen hij in 1842 een boekje publiceerde met verhelderingen Intorno a Niccolò de’ 
Lapi.64 Het frappante is dat hij daarbij gebruik maakte van werken die juist voor een specifiek 
Florentijns lezerspubliek waren gemaakt, de geschriften van Varchi, Nardi, Segni, Giannotti 
en – vooral – Ademollo. Maar al snel had de roman geen introductie meer nodig. Hij 
verspreidde zich razendsnel over het hele schiereiland en veroverde de harten van de laagste 
klassen tot de intellectuele elite, van een radicaal als Mazzini tot een moderato als Capponi.65 
De spoedige herdrukken en hoge verkoopcijfers zorgden ervoor dat de faam van het 
Florentijnse beleg in heel Italië en zelfs daarbuiten gestaag groeide.66 
 
Eén familiekroniek voor duizend andere 
 
Zoals hij in de inleiding tot de roman aankondigt, was het er D’Azeglio niet om te doen een 
compleet historisch beeld van het beleg te schetsen. In plaats van de gebeurtenissen te 

 

briefwisseling. Uit Tommaso Grossi’s antwoord op een brief van D’Azeglio van 22 juli 1841 blijkt dat de roman 
op maandag 2 augustus zou zijn verschenen. Zie Grossi aan D’Azeglio, 8 augustus 1841, Epistolario II, nr. 21, 
28-30, noot 2. Zie over de rol van Grossi E. Veggetti, ‘Il contratto editoriale del Niccolò de’ Lapi autenticato da 
Tommaso Grossi’ in: Giornale storico della letteratura italiana XCIII (1929), 392-394. 
62 Een verscherpt toezicht op publicaties over de eigen geschiedenis schemert door in alle studies van A. de 
Rubertis over de censuur in Toscane, bijv. G.B. Niccolini e la censura toscana, supplement nr. 18 bij het Giornale 
storico della letteratura italiana (Turijn, Loescher, 1921), t.a.v. Niccolini’s tragedie Filippo Strozzi (1847); Studi sulla 
censura in Toscana con documenti inediti (Pisa, Nistri 1936); Nuovi studi sulla censura in Toscana (Florence, La Nuova 
Italia, 1951), en wordt soms expliciet vermeld, zoals in het laatstgenoemde boek, in het geval van het beleid 
t.a.v. Tommaseo’s Il Duca d’Atene (1837), 165. 
63 Zo blijkt onder meer uit enkele recensies van de roman: A.L. Carrer, ‘Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i 
Piagnoni, di M. D’Azeglio’ in: Giornale dell’I.R. Istituto Lombardo 2 (1841), 366-385; G. Battaglia, ‘Niccolò de’ 
Lapi ovvero Palleschi e Piagnoni di Massimo D’Azeglio’ in: Rivista Europea 1841, fasc. 8-9, 252-302; ‘Polemica: 
Risposta ad alcune osservazioni fatte dal signor cavaliere G. di Cesare nel Progresso, giornale di Napoli, a tre punti 
storici dell’articolo dato nella Rivista Europea [1841] intorno al romanzo Niccolò de’ Lapi, del signor M. D’Azeglio’ 
in: Rivista Europea V (1842) dl. 2, 393; C. Tenca, recensie van Niccolò de’ Lapi in: Il Lucifero (Napels, 29 
september 1841), 282; het signalement van G. di Cesare: ‘Niccolò de’ Lapi, ovvero i Palleschi ed i Piagnoni’ in: 
Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, nieuwe serie 10/29 (1841), 144-146. 
64 Intorno a Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni di Massimo D’Azeglio. Ragionamento di Felice Turotti 
(Milaan, A spese degli editori, 1842). Over Guerrazzi’s verboden L’Assedio wordt met geen woord gerept. 
65 Mazzini schreef op 7 oktober 1842: ‘Ho letto il primo volume del D’A[zeglio] [...]; m’ha fatto piangere tre o 
quattro volte da letto dov’io lo leggeva’, in: Mazzini, Epistolario van Scritti editi ed inediti (Imola 1906-1943) 100 
vol., aldaar vol. 20, nr. MCCCIII. Capponi prees D’Azeglio om zijn roman, die hij een ‘opera da galantuomo 
[...] che mi va proprio a sangue’ noemde. Zie D’Azeglio, Epistolario II, 39-40, noot 1. 
66 Een eenvoudige inventarisatie met behulp van de catalogus C.L.I.O. (1991) en de digitale catalogus van het 
Servizio Bibliotecario Nazionale (www.sbn.it) resulteert in vijftien edities in de periode 1841-1850, verschenen 
in Napels (5), Milaan (2), Palermo (1), Florence (2), Lausanne (2) en Parijs (3). Bovendien verschenen in dit 
eerste decennium na publicatie ook vertalingen van de roman: ten minste drie edities (1842, 1845, 1848) van de 
Duitse en ook een Franse (1844) en Nederlandse editie: Niccolo de Lapi of Het beleg van Florence: geschiedkundige 
roman (’s Gravenhage, H.C. Susan & C.H. Zoon, 1848), vert. J.K. van der Wulp. Van de aantrekkingskracht die 
het thema ook over de grenzen uitoefende, getuige een publicatie als D. M’Carthy, Esq., The secretary of 
Macchiavelli or the siege of Florence (Londen, Henry Colburn Publisher, 1841), 3 vol.  
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verhalen, zo verklaart hij, ‘mi sono proposto di descrivere le passioni che in allora agitavano il 
popolo Fiorentino’.67 De traditionele verslagen van de geschiedschrijving, zoals de Storie van 
Varchi, hadden op dit punt een belangrijke lacune achtergelaten. D’Azeglio nam zich voor 
deze op te vullen door te rade te gaan bij persoonlijke impressies van de gebeurtenissen in 
historische documenten en vooral door zich in te leven in de omstandigheden met behulp 
van zijn fantasia. Ter inspiratie zocht hij naar authenticiteit in de monumenten van de stad die 
hem voorkwamen als personificaties van de ideeën van volk en vrijheid.68 En hij vond 
dezelfde oorspronkelijkheid in de volksaard van de herders en boeren uit het Noord-
Toscaanse Firenzuola, waar de taal en de herinnering van 1530 nog altijd werden gekoesterd 
in liederen en verhalen. Om het beleg van Florence tot leven te kunnen wekken, wilde 
D’Azeglio het verleden ervaren alsof hij er zelf deel van uitmaakte: ‘dimenticare questa età 
nostra [...] vivere in quell’altre, e vedermi dinnanzi vivi e reali quegli uomini che mi eran noti 
soltanto per averli veduti ritratti dagli storici.’69 
 Naar het voorbeeld van zijn meester Manzoni en in tegenstelling tot Guerrazzi, ging 
in Niccolò echter de meeste aandacht uit naar gefingeerde personages en speelden historische 
figuren slechts een rol in de marge.70 Deze aanpak bood D’Azeglio de ruimte om zijn 
karakters in al hun levensechtheid neer te zetten, zonder de historische feiten geweld aan te 
doen. Hij heeft hier alle vrijheid om de ‘passioni en affetti’ te schilderen van een Florentijnse 
familie van popolani tijdens het beleg. Zo is zijn hoofdfiguur, de trotse, oude pater familias 
Niccolò de’ Lapi, veel meer een mens van vlees en bloed dan zijn historische equivalent bij 
Guerrazzi, de statische, epische Luigi Alamanni. Dankzij de keuze voor een denkbeeldige 
familie als protagonist van de roman, meende de auteur de verzwegen geschiedenis te kunnen 
vertellen van zoveel andere, historische families die anoniem bleven of hun diepste 
zielenroerselen niet aan het nageslacht prijsgaven. Met het tragische lot van De’ Lapi schetste 
hij daarom dat van een hele stad: ‘Povera Firenze! Noi c’ingegnammo alla meglio narrar i 
mali che oppressero una della sue famiglie; e pensare che mill’altre ne soffrirono altrettanti e 
forse maggiori!’71 
 De beproevingen die de familie De’ Lapi ondergaat maken haar representatief voor de 
Florentijnen als gemeenschap ten tijde van het beleg. Ze brengt haar offers in de strijd, lijdt 
onder de ontberingen, ondervindt de gevolgen van de factiestrijd aan den lijve en wordt 
persoonlijk getroffen door het sluwe verraad van een intrigant, net zoals de stad zou worden 
uitgeleverd door verraders. Het woonhuis van de Lapi is een Florentijns model-palazzo, 

 
67 M. D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni (Florence, Adriano Salani Editore, 1923), 5-6. 
68 Zo ervaart ook het romanpersonage Lisa de’ Lapi de toren van het Palazzo Vecchio, D’Azeglio, Niccolò de’ 
Lapi, 193. Op een soortgelijke manier karakteriseert de auteur zelf de campana grossa van Palazzo Vecchio, die 
wordt geluid wanneer het verraad van Malatesta Baglioni aan het licht komt, als ‘la voce stessa della patria che 
chiama i suoi figli’, Idem, 366. 
69 D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi, 9. 
70 De tegenstelling tussen Manzoni en Guerrazzi weerspiegelt voor sommige critici het bestaan van verschillende 
‘scholen’ in de historische romankunst van dit tijdvak. Het beroemdste onderscheid is dat van Giuseppe 
Montanelli, die zelfs spreekt van een Lombardische tegenover een Toscaanse historisch-literaire school, zie G. 
Montanelli, Memorie sull’Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850 (Florence, Sansoni, 1963) A. Toninelli 
(red.), 27-29. Zie ook Rosa, Il romanzo melodrammatico, 79-81. 
71 D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi, 477. 
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compleet met fresco’s van Masaccio en een madonna van Fra Angelico. Het spirituele erfgoed 
van de stad wordt er bewaard in de belijding van de leer van Savonarola, van wie bovendien 
enkele relikwieën worden gekoesterd.72 
 Het is in D’Azeglio’s roman evident dat dit familiedrama niet alleen het lot van 
Florence in 1530 representeert, maar ook betrekking heeft op het Italië van de negentiende 
eeuw. Met zijn verhaal wilde de auteur bijdragen tot ‘un lento lavoro di rigenerazione del 
carattere nazionale’, zoals hij in zijn Ricordi zou schrijven.73 Het patriottisch discours dat 
D’Azeglio gebruikte laat hierover geen ruimte voor twijfel, zeker niet voor zijn tijdgenoten. 
Thema’s als de collectieve eed ter verdediging van het vaderland, het vervloeken van de 
‘eeuwige’ interne verdeeldheid, de voorstelling van de patriottische gemeenschap als een 
familie en de vermenging van religieuze en miltaire symboliek zijn in het boek overvloedig 
aanwezig.74 Toch permitteert de auteur het zich maar één keer om te refereren aan het ideaal 
van de Italiaanse eenheid, vrijheid en onafhankelijkheid, in een verzonnen duel van 
nationaliteiten tussen de Italianen in dienst van de paus en de Spaanse soldaten van Karel V. 
Het speelt zich af buiten de stadsmuren, als het pleit voor Florence eigenlijk al beslecht is, 
buiten het kader van de historische gebeurtenissen. D’Azeglio achtte het niet geoorloofd de 
idealen van zijn eigen generatie aan de vertelde tijd op te dringen. De referentie aan het 
Italiaanse nationaal-patriottisme was daarmee heel anders dan bij Guerrazzi, die zijn eigen 
militante nationalisme onomwonden op de historische werkelijkheid had geprojecteerd. 
 Dit verschil kan niet alleen worden toegeschreven aan uiteenlopende geschiedbeelden 
en visies op de taak van literatuur, maar dient te worden verklaard uit de maatschappelijke en 
politieke opvattingen van beide auteurs. Zijn gematigde, katholiek-liberale positie maakte 
D’Azeglio aanzienlijk behoedzamer in de beschrijving van de historische realiteit dan de 
radicaal Guerrazzi. Zijn analyse is daarom veel genuanceerder. Zo veroordeelde hij eveneens 
de factietwisten binnen de stad, maar velde niet zo’n vernietigend oordeel over de ‘neutrale’ 
partij van de Ottimati als Guerrazzi had gedaan door hen ronduit als verraders af te 
schilderen.75 D’Azeglio liet zich zelfs zeer kritisch uit over de vervolgingen van de Palleschi, 
sympathisanten van de Medici, door de republikeinse Piagnoni. Eén van die laatsten, de 
popolano Dante Da Castiglione, had bij Guerrazzi een heldenrol vervuld, maar kreeg er nu 
behoorlijk van langs. En zelfs het blazoen van Francesco Ferrucci was in Niccolò niet 
onbesmet: in Volterra had hij afschuwelijke wreedheden begaan. 
 Behalve zijn politieke standpunt als moderato was het de christelijke moraal die 
D’Azeglio ingaf om naast de heroïek ook de uitwassen van de Florentijnse republiek aan de 
kaak te stellen. Zijn ideeën legde hij in de mond van Niccolò’s dochters Lisa en Laudomia: 
‘Si può esser buon cittadino senza aver animo e parole di beccaio’; goede burgers en ware 

 
72 De meest opmerkelijke relikwie van de dominicaan in casa Lapi was de vermeende laatste pij van Fra 
Girolamo, die vandaag de dag wordt bewaard in het Museo di San Marco. Zie verder D’Azeglio, Niccolò de’ 
Lapi, 13-15 en 85-86. 
73 D’Azeglio, I miei ricordi, 373. 
74 Zie voor deze thematiek opnieuw Banti, La nazione del Risorgimento, aldaar ‘II. Morfologia del discorso 
nazionale’, 56-108. 
75 Guerrazzi zou bovendien de parallel tussen de Ottimati van de zestiende eeuw en de moderati van de 
negentiende eeuw niet schuwen, vgl. Diaz, ‘Guerrazzi e la fine della libertà fiorentina’, 17-18. 
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patriotten moeten vooral ‘non iscordarsi d’esser cristiani’.76 Daarom heeft de roman deugden 
als naastenliefde, verzoening en vergiffenis hoog in het vaandel, zodat zelfs aartsrepublikeinen 
als de dominicaan Fra Zaccaria en Niccolò de’ Lapi voor hun gezworen vijanden de Palleschi 
bidden, ze hun zonden vergeven en ze in gedachten broederlijk in hun hart sluiten. De 
christelijke rechtvaardigheid gebood D’Azeglio ten slotte te zeggen dat de Florentijnen de 
teloorgang van hun vrijheid ten dele over zichzelf hadden afgeroepen: ‘Volevano libertà per 
sè ed intanto opprimevano le città del loro dominio [...] usarono due pesi e due misure.’77 De 
auteur leek te bedoelen dat alleen een grootmoedige belijdenis van deze schuld op basis van 
een eerlijke, kritische beschouwing van de geschiedenis de Italianen in zijn eigen tijd verder 
kon helpen. Pas dan zou het verlies van de Florentijnse republiek worden overwonnen en 
zou de profetie van Savonarola, die als een schaduw boven de roman hangt, bewaarheid 
worden: ‘Florentia flagellabitur, et post flagella renovabitur.’78 
 
Het beleg van Florence geschilderd 
 
Elk van de drie historische romans die D’Azeglio schreef, kreeg pas zijn neerslag nadat de 
auteur zijn thema eerst als schilder had verkend. In het geval van het beleg van Florence nam 
hij daarmee een uitzonderingspositie in. Dat onderwerp kwam in de Italiaanse 
historieschilderkunst van de romantiek namelijk pas tot bloei in het kielzog van de succesvolle 
romans L’Assedio di Firenze en Niccolò de’ Lapi. D’Azeglio daarentegen had een 
oorspronkelijke schilderkunstige interesse in het thema. Doordat hij niet gebonden was aan 
een literair voorbeeld of aan de Toscaanse traditie, permitteerde hij zich een vrijheid die 
kenmerkend was voor het sub-genre waarop hij patent kreeg: het historiserende landschap. 
Historische figuren en gebeurtenissen zijn op zijn schilderijen meestal moeilijk te duiden. 
Vaak zou D’Azeglio pas later bij de voorbereiding van zijn historische romans de noodzaak 
inzien van een meer accurate voorstelling van historische taferelen. 
 Vanwege de onduidelijke iconografie en omdat de schilder zich nauwelijks voor zijn 
werk documenteerde, kan niet worden vastgesteld wanneer D’Azeglio’s belangstelling voor 
het thema ontstond of zich voor het eerst manifesteerde. Het is onduidelijk welke rol zijn 
studie van de teksten van Toscaanse historici als Pignotti (1821) of Guicciardini (1829?) hierin 
heeft gespeeld.79 Onzeker lijkt ook of het schilderij Duello a singolar tenzone, waaraan hij vanaf 
1827 werkte, kan worden geïdentificeerd met La morte del principe Orange, de doodsscène van 
de keizerlijke bevelhebber bij Gavinana, (opnieuw) het onderwerp van een schilderij in 
1834.80  

 
76 L’Assedio, 115. 
77 D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi, 534. 
78 Door D’Azeglio vertaald als: ‘Firenze sarà flagellata, e, dopo i flagelli, rinnovata.’ Het thema komt terug in de 
persoonlijke geschiedenis van Niccolò. In diens stervensuur verschijnt hem Savonarola en spreekt troostend: 
‘passeranno i secoli [...] e la patria risorgerà’. Gerustgesteld en vol van liefde voor zelfs zijn grootste vijand treedt 
Niccolò daarop zijn doodvonnis tegemoet, D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi, 15 en 484-516.  
79 Zie voor deze gegevens onder meer D’Azeglio, I miei Ricordi, 213 en Walter Maturi’s biografie van D’Azeglio 
in: Dizionario biografico degli Italiani, ad vocem. 
80 Het schilderij uit 1834 is verloren gegaan, hetgeen een vergelijking onmogelijk maakt. Duiding van de 
voorstelling Duello a singolar tenzone uit 1829 als de Dood van de Prins van Oranje is hoe dan ook problematisch 
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In elk geval staat vast dat D’Azeglio ruim vóór de genese van zijn eigen roman en de 
publicatie van Guerrazzi’s Assedio als schilder door het beleg van Florence geboeid raakte. In 
1832 stelde hij aan de Accademia di Brera in Milaan een schilderij tentoon, dat in een van 
zijn brieven wordt aangeduid als de Morte di Ferruccio.81 De thematiek ervan sprak direct tot de 
verbeelding van de patriot graaf Francesco Teodoro Arese, die jaren in het gevang van 
Spielberg had gezeten wegens zijn rol in de samenzwering van 1821. Arese kocht het werk 
vermoedelijk meteen in 1832.82 Het leeuwendeel van het publiek zou deze voorstelling 
echter niet hebben kunnen waarderen, aldus de geschokte reactie van criticus Defendente 
Sacchi. Zijn bespreking van het schilderij leert dat het Milanese publiek niet gewend was aan 
zo’n gruweltafereel, maar ook dat de kunstenaar niet vertrouwd was met zijn onderwerp: 
Ferrucci sterft hier namelijk door ophanging.83 D’Azeglio had zich kennelijk nog niet 
verdiept in de bronnen, net zo min als hij enige kennis had van het decor. Dat laatste 
weerhield enkele adellijke patriotten er niet van opnieuw schilderijen bij hem te bestellen 
naar deze episode uit de Toscaanse historie: een Battaglia di Gavinana (afb. 65), een Morte del 
Principe Orange en een Brindisi di Ferruccio, generale de’ fiorentini a’ suoi soldati prima della battaglia 
di Gavinana (afb. 66).84 Bij de tentoonstelling van de drie werken in 1834 was de lof unaniem. 

 

omdat het slachtoffer hier valt aan de kant van degenen die vanuit een versterkte borgo een uitval doen. Er is 
geen enkele historische aanleiding om de Prins van Oranje in deze benarde toestand voor te stellen; in 
werkelijkheid was het volgens de verslagen van alle historici van de zestiende eeuw juist Ferrucci die zich in 
Gavinana had moeten terugtrekken en verschillende keren een uitval had gedaan. In de catalogus van de 
tentoonstelling van 1829 in Turijn werd dit schilderij dan ook uitsluitend vermeld onder de titel Duello a singolar 
tenzone, zie: Giudicio della Regia Camera d’agricoltura e di commercio di Torino sui prodotti dell’industria de’ regi Stati 
ammessi alla pubblica triennale esposizione dell’anno 1829 nelle sale del R. Castello del Valentino (Turijn, Tip. Chirio e 
Mina, 1829). De verwarring dateert vermoedelijk van 1866, toen na de dood van de schilder een 
overzichtstentoonstelling werd gehouden waarbij twee schilderijen met dezelfde titel opdoken: Catalogo della 
mostra dei dipinti di Massimo D’Azeglio fatta a cura del Municipio di Torino nel Palazzo Carignano (Turijn, eredi Botta, 
1866) resp. nrs. 123 en 124. Duello a singolar tenzone wordt sindsdien nog altijd in verband gebracht met La morte 
del principe Orange, zie bijv.: Romanticismo storico, 374, nrs. 77 en 78; Massimo D’Azeglio e l’invenzione del paesaggio 
istoriato (Turijn, Galleria Civica d’Arte Moderna, 2003), Virginia Bertone (red.), nr. 55, 246. Door de dood van 
prins Philibert van Oranje (1502-1530), laatste telg van het huis Chalon, ging het prinsdom Orange over op 
diens neef René van Chalon, zoon van Hendrik III van Nassau, en werden de titels Oranje en Nassau voor het 
eerst in één persoon verenigd. 
81 D’Azeglio aan Cesare della Chiesa di Benevello, Milaan, 8 juni 1832 in: M. D’Azeglio, Epistolario I, nr. 75, 
107-109. Het gaat om het eerste werk van D’Azeglio dat direct met het beleg van Florence in verband kan 
worden gebracht. In de jaren daarvoor had hij echter al wel blijk gegeven van belangstelling voor de 
geschiedenis van dit tijdvak, de Florentijnse in het bijzonder. Dat is af te leiden uit enkele tekeningen uit de 
jaren 1827-1829, waarop onder meer paus Clemens VII en Savonarola figureren. Zie hiervoor D’Azeglio, 
Epistolario, vol. I, 166, noot 6. 
82 Zie de brieven: D’Azeglio aan Michelangelo Pacetti, 15 september 1832 en D’Azeglio aan Francesco Teodoro 
Arese, Milaan, 4 oktober 1832 in: Idem, Epistolario, resp.nr. 86, 132-135 en nr. 88, 137-138. 
83 D. Sacchi, ‘Le belle arti in Milano nell’anno 1832. Relazione di Defendente Sacchi’ in: Il  
nuovo ricoglitore VIII (1833) semestre II, 609-664, aldaar pf. 1 ‘Dipinti storici e sacri, a olio ed a fresco’, 623-648. 
Zie ook: Le glorie delle arti belle esposte nel Palazzo di Brera l’anno 1832 [anno VII] (Milaan, Vallardi 1832). Over 
de gangbare voorstelling van Ferrucci’s dood, zie het onderstaande. 
84 Markiezin Vittoria Visconti d’Aragona, echtgenote van de bekende patriot Alessandro Visconti, die in 1821 bij 
het proces tegen Federico Confalonieri was veroordeeld, gaf de opdracht voor Brindisi di Ferruccio, waarvan 
alleen een voorstudie bekend is. Zie over dit schilderij, dat de Pinacoteca di Brera in bruikleen heeft gegeven 
aan het Museo Ferrucciano in Gavinana: Pinacoteca di Brera. Dipinti dell’Otto e novecento, vol. 1, 54, nr. 41 en de 
brief van Massimo D’Azeglio aan Alessandro Visconti, van 28 november 1834 in: Idem, Epistolario I, nr. 116bis, 
172. De Battaglia di Gavinana was gemaakt in opdracht van markies Antonio Visconti, zie G. Moscone, Pubblica 
esposizione di belle arti in Milano nell’anno MDCCCIV. Relazione critica di Giacomo Mosconi (Milaan, Stella,1834), 
eerder verschenen in oktober 1834 in de Ricoglitore italiano e straniero. Graaf Stefano Stampa, stiefzoon van 
Alessandro Manzoni, zou van de Battaglia di Gavinana een tweede versie van bestellen, de enige die is 
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Eén criticus, Giacomo Moscone, prees de schilder om zijn werkelijkheidsgetrouwe weergave 
van de Battaglia, ‘che l’Azeglio non avrebbe potuto meglio rappresentare ov’egli fosse stato 
testimonio oculare.’85 De achtergrond van de slag laat echter zien dat de kunstenaar geen 
flauw idee had hoe de ‘muren’ van Gavinana eruitzagen. Dat zijn werk desondanks op de 
bewondering van doorgaans strenge critici mocht rekenen, kwam waarschijnlijk doordat die 
de geschiedenis van Francesco Ferrucci net zo min kenden. Zoveel bleek wel uit het 
commentaar van Ignazio Fumagalli, secretaris van de Accademia, die meende dat de slag bij 
Gavinana tot een einde was gekomen met de vrijwillige overgave van de Florentijnse held.86  
 D’Azeglio ging zich pas verdiepen in de bronnen over Gavinana toen hij zich 
voorbereidde voor zijn roman en een reis naar Toscane maakte. Dat blijkt ook uit de 
tekeningen die hij onderweg in zijn schetsboek maakte van de belangrijkste plaatsen van 
handeling. Enkele van deze vedute dienden niet alleen voor de auteur ter ondersteuning en 
verificatie van de tekst, maar moesten, als illustratie in de eerste editie van Niccolò, het verhaal 
ook voor de lezers aanschouwelijk maken.87 Door de documentatie voor zijn boek had 
D’Azeglio zich ten slotte ook een heel ander beeld gevormd van de dood van Francesco 
Ferrucci. Florentijnse republikeinse fuoriusciti als Segni, Nardi, Sassetti, Giannotti en ook 
Varchi verhaalden hoe Ferrucci, gewond en in het nauw gedreven, gevangen werd genomen 
en voor een van de aanvoerders van het keizerlijke leger werd gebracht, die door de meeste 
auteurs werd geïdentificeerd als de Napolitaanse huurling Fabrizio Maramaldo. Voordat deze 
de weerloze Florentijn uit pure wraakzucht een dolk of zwaard in zijn gezicht, hals of borst 
zou hebben geplant, zou Ferrucci – volgens het relaas van Varchi en anderen na hem – zijn 
vijand hebben toegevoegd: ‘Tu darai a un morto’ of ‘Tu uccidi un uomo morto’. Door de 
lafhartige moord ging Maramaldo via de republikeinse historiografie de geschiedenis in als een 
‘anima nera grondante del sangue dei giusti’.88 Guerrazzi had van deze traditie dankbaar 
gebruikgemaakt en Maramaldo niet alleen als gewetenloze en laffe moordenaar voorgesteld, 
maar ook als de ultieme landverrader. In de schilderkunst zouden Ferrucci’s laatste 
ogenblikken eveneens tot de verbeelding spreken. Dat gold ook voor D’Azeglio. Nadat hem 
in Gavinana de plaats was getoond waar zich het drama zou hebben voltrokken, schetste hij 
er op het luikje van zijn herberg in San Marcello een nieuwe voorstelling van, ditmaal 
overeenkomstig het verslag van de Florentijnse republikeinse historici (afb. 67).89 

 

overgeleverd (en waarvan afb. 55 een reproductie is). Zie hiervoor ook Romanticismo storico, 83, waar dit 
abusievelijk een derde versie wordt genoemd. 
85 Moscone, Pubblica esposizione, 20-21. Ook Defendente Sacchi liet zich ditmaal lovend uit over het schilderij, 
zoals blijkt uit zijn bespreking: ‘Esposizione delle Belle Arti in Milano nel 1834’ in: Gazzetta privilegiata di Milano 
262 (19 september 1834), 1031-1033, aldaar 1033. 
86 I. Fumagalli, ‘Esposizione degli Oggetti di Belle Arti nell’I.R. Palazzo di Brera’ in: Biblioteca Italiana 75 (1834), 
129. 
87 Aldus blijkt uit het contract met de uitgevers Borroni en Scotti, zie: Vegetti, ‘Il contratto editoriale del 
Niccolò de’ Lapi’, 392-394. D’Azeglio maakte zijn schetsen in een Album (nr. 23), dat wordt bewaard in de 
Galleria d’Arte Moderna van Turijn. Zie ook D’Azeglio e il paesaggio istoriato, 81. 
88 Zie hierover M. Gotor, ‘“Tu ammazzi un uomo morto”: ancora su Ferrucci e Maramaldo tra storia, memoria 
e tradizione’ in: Alberto Tenenti. Scritti in memoria (Napels, Bibliopolis, 2005), P. Scaramella (red.), 91-102. 
89 De tekening wordt nu bewaard in het Museo Ferrucciano in Gavinana en wordt geflankeerd door een brief 
van P. E. Chelucci, die de authenticieit van de tekening moet aantonen. Zie Museo Ferrucciano di Gavinana, inv. 
nrs. 105 en 105bis en Pinacoteca di Brera. Dipinti dell’Otto e novecento, vol. 1, de opm. bij nr. 41. Zie ook over het 
bezoek van D’Azeglio aan Gavinana de compilatie door een nazaat van de auteur van het genoemde certificaat: 
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Een mecenas voor de Florentijnse republiek 
 
Tijdens zijn verblijf in Toscane zou D’Azeglio in aanraking komen met een heel andere 
schilderkunstige benadering van de geschiedenis van 1530 dan hijzelf in Milaan had gekozen. 
Hier was de inspiratie vrijwel uitsluitend ontleend aan de succesvolle literaire verbeelding van 
het beleg. Later zou ook zijn eigen roman de spiegel worden voor vele 
historieschilderstukken; op het moment van zijn reis (1838) was Guerrazzi’s Assedio voor 
verschillende Toscaanse schilders de inspiratiebron. 
 Terwijl D’Azeglio het penseel het meest geëigend achtte om de geschiedenis tot leven 
te wekken, was Guerrazzi juist overtuigd van de superioriteit van de schrijver om tot het 
verleden door te dringen. Net als Mazzini kende hij de schilderkunst een secundaire rol toe, 
die er bij voorkeur uit bestond een literair voorbeeld na te volgen. Totdat de schilder 
Antonio Ciseri in een weddenschap zijn ongelijk zou bewijzen, geloofde Guerrazzi stellig dat 
het best denkbare historieschilderij tot stand kwam wanneer een literator zijn ideeën over een 
compositie tot in detail zou dicteren aan een schilder, die weinig meer hoefde te bezitten dan 
technische vaardigheid.90 De kwalificatie van de negentiende-eeuwse historieschilderkunst als 
‘pittura letteraria’ had daarmee van Guerrazzi afkomstig kunnen zijn. 
 Het was niet toevallig dat Guerrazzi’s roman door verschillende jonge kunstenaars 
werd omarmd. De schrijver zelf stond aan de basis van de eerste beeldende variaties op het 
romanthema, in de rol van adviseur die hijzelf had gezocht. In de jonge Pistoiese graaf 
Niccolò Puccini vond hij een politieke geestverwant en een ambitieus en vermogend 
mecenas. Puccini interesseerde zich bijzonder voor de bewogen Toscaanse geschiedenis van 
de late vijftiende en vroege zestiende eeuw. Waarschijnlijk vanwege de connectie met het 
Pistoiese territorium, vatte het idee in hem post om een schilderij te laten maken over de held 
Francesco Ferrucci. Toen dit voornemen Guerrazzi ter ore kwam, klom hij terstond in de 
pen en verzocht de graaf te wachten tot de publicatie van zijn roman, waarin diezelfde 
Ferrucci een hoofdrol zou spelen.91 Puccini stemde in en de opdracht werd uitgesteld. Vanaf 
de aanvang van hun briefwisseling zou Guerrazzi gedurende enkele jaren een vooraanstaande 
raadgever van Puccini zijn. Over de rol van de kunstenaar was hun opvatting eensluidend: ‘il 
pittore non può né deve andare per le ideologie.’92 Aan Puccini’s patronage in de tweede helft 
van de jaren 1830 is te zien hoe Guerrazzi zichzelf deze rol aanmat. Een aantal van Puccini’s 
opdrachten droeg duidelijk het stempel van L’Assedio di Firenze. 

 

P. Chelucci Palmerini, Gavinana. Storie e memorie di un antico Castello della montagna pistoiese (Florence, Sandron, 
1968), 100-102. 
90 De anekdote van de weddenschap wordt verteld door de schilder Angiolo Gatti, Artisti e pubblico (Bologna, 
Suc. Monti, 1892), 274-276. In zijn jonge jaren had Guerrazzi overigens meer de nadruk gelegd op de 
verwantschap tussen de twee kunstvormen dan op de verschillen, bijvoorbeeld getuige de uitspraak ‘deve’essere 
il pittore poeta, poeta il pittore’ in: F.D. Guerrazzi, ‘Sul bello’ in: Priamo, tragedia. Due prose una sul bello, l’altra 
sulla lingua di F.D. Guerrazzi e le annotazioni di P.T. (Livorno, Vignozzi, 1826), 34, Guerrazzi’s eerste publicatie. 
91 Guerrazzi aan Puccini, 25-02-1836 in: F.D. Guerrazzi, Lettere, nr. 52, 46. Zie ook C. Mazzi en C. Sisi, ‘La 
collezione di Niccolò Puccini’ in: Cultura dell’Ottocento a Pistoia, resp. 13-22, aldaar 16. Voor de complete 
inventaris van Guerrazzi’s brieven, zie: L. Toschi, L’epistolario di F.D. Guerrazzi con il catalogo delle lettere edite ed 
inedite (Florence, Olschki, 1978), waaruit op te maken valt dat de correspondentie met Puccini liep van 25 
februari 1836 tot 4 september 1851. 
92 P. Luciani, ‘Le committenze di Niccolò Puccini’ in: Cultura dell’Ottocento a Pistoia, 23-28, aldaar 24. 
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Toen de roman verscheen, was juist de kiem gelegd voor een plan om de plafonds van de 
voormalige stallen op de begane grond van de Villa di Scornio te laten decoreren, onder het 
motto ‘Olim mulis, hodie musis’.93 Vooral de eerste schilderingen uit 1837-1838, op de 
gewelven van de twee kleine zaaltjes aan weerszijden van de Sala degli Specchi aan de 
voorkant, verraden onmiskenbaar de invloed van Guerrazzi. In de gekozen ‘ritratti di grandi 
Italiani’ kan men niet anders dan enkele geharnaste republikeinen herkennen uit diens roman: 
Zanobi Buondelmonti, Luigi Alamanni, Benedetto Da Foiano, Michelangelo Buonarroti, 
Niccolò Machiavelli, Ludovico Machiavelli, Dante Da Castiglione en Francesco Ferrucci (afb. 
68).94 Mede door toedoen van Guerrazzi en hun wederzijdse vriend, de secretaris van de 
Florentijnse academie Giovanni Battista Niccolini, zou Puccini aan de jonge kunstenaars die 
de fresco’s maakten, later opnieuw opdrachten geven. 
 In eerste instantie ging het daarbij vaak om historische thema’s over de strijd tegen de 
tirannie, als nauwelijks verhuld republikeins protest tegen het groothertogelijke regime. 
Guerrazzi pleitte er bij Puccini voor om eveneens in deze trant enkele taferelen naar zijn 
geschiedenis van het Florentijnse beleg te laten vervaardigen. Zo dacht hij de schilder Enrico 
Pollastrini een voorstelling toe van Michelangelo al Camposanto di S. Egidio che in pro’ della patria 
si sottopone als sacrifizio della sua fama en werd de kunstenaar Antonio Bertoli een tweetal 
andere thema’s voorgesteld: Michelangelo che si ricusa di edificare la fortezza di Firenze en 
Testamento del Machiavelli per la libertà italiana.95 Bertoli zou geen van beide onderwerpen 
uitwerken, maar was uiteindelijk wél degene die alsnog Puccini’s eerste’s plan voor een 
schilderij over Francesco Ferrucci ten uitvoer bracht. In het najaar van 1838 stelde de schilder 
La morte di Francesco Ferruccio, capitano dei Fiorentini (afb. 69) tentoon in zijn atelier; een jaar 
later werd het geëxposeerd in de Academie van Florence.96 Ironisch genoeg markeert de 
voltooiing van het schilderij waarmee Guerrazzi’s bemoeienis met het mecenaat van Puccini 
begon ook het einde van diens rol als adviseur in de Villa di Scornio. 
 Vanaf 1838 begon zich in de opvattingen van de graaf een meer gematigde politieke 
oriëntatie af te tekenen, tegemoetgekomen door een grotere tolerantie van de autoriteiten. 

 
93 Zie voor een analyse van de fresco’s in de Villa: L. Dominici, ‘Gli affreschi del Villone di Scornio dal primo 
Settecento al 1842’ in: La villa e il parco Puccini di Scornio (Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 1992), 
9-54, aldaar 43-54. 
94 Odoardo Ciabatti schilderde Luigi Alamanni, Bartolomeo Valiani Zanobi Buondelmonti, Pietro Ulivi Benedetto 
Da Foiano, Aurelio Machol Francesco Ferrucci, Giulio Piatti Michelangelo Buonarroti, Emilio Busi Lodovico 
Machiavelli, Antonio Bertoli Niccolò Machiavelli, Luciano Fiorucci Dante Da Castiglione. 
95 Michelangelo zou hebben geweigerd het Fortezza da Basso te bouwen voor de Medici. De schildering 
Testamento del Machiavelli per la libertà italiana zou later worden uitgevoerd door Carlo della Porta. Zie de brieven 
van Bertoli aan Puccini van 23 januari 1838, 6 februari 1838 en 12 maart 1838, waarin de kunstenaar ten slotte 
de opdracht voor Ferruccio aanvaardde. Zie ook de gegevens over het schilderij in: Cultura dell’Ottocento a Pistoia, 
58-59. 
96 Dankzij een brief van de meesterschilder Giuseppe Bezzuoli van 9 november 1838 is bekend dat Bertoli het 
schilderij drie weken vòòr 9 november 1838 voltooid had en in zijn studio tentoonstelde. Voor de brief, zie 
Carte Puccini in de Biblioteca Forteguarriana in Pistoia, Cassetta XI, map ‘Bezzuoli’, nr. 6. Zie ook de 
inventaris van het Puccini-archief: Raccolta Puccini (Florence, Edifir, 2002), inventaris door M. Solleciti, herzien 
door A. Giovanni en F. Savi, met ‘aggiunte alla raccolta e bibliografia Pucciniana’. Het schilderij van Bertoli 
vertoont een aantal frappante gelijkenissen met Bezzuoli’s Il ritrovamento del corpo di Manfredi (1838) en vooral 
diens Lorenzino de’ Medici assassinato sulla piazza di San Giovanni e Paolo a Venezia (1840). De korte vermelding 
van de expositie in de academie staat in: Gazzetta di Firenze 121 (8 oktober 1839). Het schilderij zou wat 
uitvoeriger worden besproken door G. Lafarina in zijn commentaar op de ‘Quadri Moderni’ uit Puccini’s 
verzameling, in: Monumenti del giardino Puccini (Pistoia, Tipografia Cino, 1845), 99-119, aldaar 106. 
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De Pistoiese Academie, sinds 1831 gesloten vanwege Puccini’s initiatief om er een Società dei 
Parentali dei Grandi Italiani op te richten, mocht in dat jaar weer worden opengesteld. Zijn 
opdrachten droegen nog altijd een duidelijk patriottistisch stempel, maar radicale 
republikeinse thema’s als La congiura de’ Pazzi (Giulio Piatti, 1837-38) maakten plaats voor 
verheerlijking van de illustri van kunst en wetenschap of voor de thematiek van de 
collectieve, nationale opstand tegen een vreemde overheerser, zoals in Emilio Busi’s La 
cacciata dei Tedeschi da Genova per il moto del Balilla (1842). In plaats van met zijn patronage de 
rebellie van een radicale elite te willen verheerlijken, hoopte Puccini nu het volk te verheffen 
in een jaarlijks Festa delle Spighe op zijn landgoed (vanaf 1841).97 Het is illustratief voor deze 
langzame kentering in Puccini’s ideeën dat – terwijl de invloed van Guerrazzi taande – de 
graaf toenadering zocht tot die andere romancier van het Florentijnse beleg, de moderato 
D’Azeglio. 
 Op weg van Gavinana naar Florence bracht D’Azeglio ook een nacht door in Pistoia. 
Met een aanbeveling van Enrico Mayer bezocht hij Puccini en bewonderde diens villa en 
tuin. Omdat hij zijn gastheer moet hebben verteld van het doel van zijn reis, zal hem een blik 
op de pas voltooide fresco’s niet zijn onthouden, en het lijkt eveneens waarschijnlijk dat de 
schrijver even later in Florence, waar hij zich zo uitvoerig voor zijn roman documenteerde, 
een bezoek bracht aan de studio van Bertoli en diens Morte di Francesco Ferrucci zag.98 
Tegelijkertijd werd D’Azeglio ook actief betrokken in het mecenaat van Puccini, die hem om 
advies vroeg met betrekking tot zijn recente opdrachten. In één geval kwam D’Azeglio 
daarbij recht tegenover Guerrazzi te staan, die moest toezien hoe zijn advies in de wind werd 
geslagen ten gunste van degene wiens literaire ambities hem toen al grote zorgen baarden.99 
Guerrazzi’s bemoeienis met Puccini’s patronage kwam dan ook spoedig ten einde; de graaf 
maakte een definitieve ommezwaai naar het kamp van de liberale democraten. Toen hij in 
1839 voor de laatste keer een schilderij bestelde naar de geschiedenis van het Florentijnse 

 
97 Zie voor deze ontwikkeling behalve Luciani, ‘Le committenze di Niccolò Puccini’, ook Mazzi en Sisi, ‘La 
collezione di Niccolò Puccini’, 13-22 en E. Donati, ‘Niccolò Puccini, proprietario e patriota nel Risorgimento 
nazionale’ in: Niccolò Puccini. Un intellettuale pistoiese nell’Europa del primo Ottocento (Florence, Edifir, 2001), 17-38. 
98 In een latere brief geeft Puccini te kennen op de hoogte te zijn van D’Azeglio’s voornemen voor een roman. 
Dit blijkt uit het antwoord dat D’Azeglio hem op deze brief stuurde: Massimo D’Azeglio aan Niccolò Puccini, 2 
oktober 1839, nr. 2 in de map ‘D’Azeglio’, Cassetta X van de Carte Puccini in de Biblioteca Forteguerriana, 
Pistoia, ook (maar met lacunes) in: D’Azeglio, Epistolario, vol. 1, nr. 292, 435, een reactie op nr. 237 (Puccini 
aan D’Azeglio). Het schilderij van Bertoli kwam halverwege oktober 1838 gereed, zie de voornoemde brief van 
Bezzuoli aan Puccini (noot 94). Het feit dat D’Azeglio, die al het mogelijke ondernam om aan informatie over 
zijn romansubject te komen, ook met Bezzuoli contact onderhield tijdens zijn verblijf, versterkt het vermoeden 
dat hij Bertoli’s doek zag. Hij verlengde zijn verblijf in de Toscaanse hoofdstad immers tot begin november 
1838. 
99 Met D’Azeglio’s instemming maakte Enrico Pollastrini het schilderij La morte del duca Alessandro de’ Medici, een 
thema waarover Guerrazzi zijn afschuw had uitgesproken. Bijna als belichaming van de concurrentie tussen de 
twee raadgevers zou het komen te hangen tegenover een doek waarvoor op advies van Guerrazzi de opdracht 
was gegeven aan Luciano Fiorucci: Savonarola che nega l’assoluzione a Lorenzo il Magnifico (vermeld alhier in 
hoofdstuk vijf). Dit tweede schilderij werd echter nooit gemaakt. Zie de brief van Massimo D’Azeglio aan 
Niccolò Puccini, 9 oktober 1838 in: Idem, Epistolario I, 349-350; de brief van Fiorucci aan Puccini van 25 maart 
1838, nr. 12 in de map ‘Fiorucci’ Cassetta XIII van de Carte Puccini in de Biblioteca Forteguerriana in Pistoia; 
Guerrazzi, Lettere (1891) F. Martini (red.), 56. Zie ook: Cultura dell’Ottocento a Pistoia (1972), 54-55; D’Azeglio 
adviseerde Puccini verder onder meer over Giulio Piatti’s L’origine del Vespro siciliano (1839) en Carlo della 
Porta’s Testamento del Machiavelli (1840). De rivaliteit tussen Guerrazzi en D’Azeglio zou door hun politieke 
antagonisme in 1848-49 nog verder op de spits worden gedreven, zie E. Berti, ‘Lo scontro D’Azeglio-Guerrazzi 
per i moti livornesi del ‘48’ in: Rassegna storica toscana XV (1969) n. 2, 203-220. 
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beleg, wendde hij zich rechtstreeks tot D’Azeglio, ditmaal met het verzoek om een doek van 
hemzelf, waarvan het ‘thema’ en het ‘concept’ moesten worden ontleend aan de roman in 
wording, Niccolò de’ Lapi.100 
 Na ongeveer 1840 doet het thema van het beleg van Florence ook opgang buiten de 
muren van de Villa di Scornio. Het eerste teken hiervan was het verzoek van Antonio Bertoli 
aan Puccini om een kopie van zijn Morte di Ferruccio te mogen verkopen.101 Giulio Piatti, een 
andere beschermeling van Puccini, zou enige tijd later op eigen initiatief in Florence 
exposeren met La Malinconia che sparge fiori sulla tomba di Francesco Ferrucci.102 Over deze 
schilderijen berichtten de Florentijnse media nog voorzichtig en summier. Toen twee jaar 
later Enrico Pollastrini aan de Accademia zijn L’ultima ora di Francesco Ferrucci (hier getoond in 
een contemporaine reproductie in ets, afb. 70) tentoonstelde, waren de omstandigheden 
veranderd. De pers kreeg van de autoriteiten aanzienlijk meer bewegingsvrijheid, een 
tolerantie die ook gold voor andere publicaties. Rond deze tijd liet de censor immers ook ten 
aanzien van de roman van Guerrazzi de teugels wat vieren. Door de publicatie van 
D’Azeglio’s Niccolò was het thema van het beleg van Florence inmiddels niet langer zo 
controversieel. Niet alleen in Toscane maar ook daarbuiten genoot het brede bekendheid en 
grote populariteit. Het Giornale del Commercio kon in 1843 dan ook uitvoerig over het nieuwe 
schilderij van Pollastrini berichten. 
 Het leek de recensent nauwelijks te deren dat het voorgestelde niet geheel strookte 
met de historische overlevering, waarin van een kasteel als decor voor Ferrucci’s sterfscène 
geen enkele melding wordt gemaakt. Het ging in dit schilderij namelijk om iets anders; om 
het effect, het overbrengen van een ‘elettrica scintilla’ op het publiek. Natuurlijk was 
daarvoor noodzakelijk dat de beschouwer het afgebeelde voor authentiek hield en herkende, 
wat hier gelukt was: ‘Ti corre subito al pensiero Gavinana.’103 Maar de gecompliceerde 
voorgeschiedenis, de republikeinse ideologie en het aandeel van de Medici spelen niet meer 
dan een marginale rol. Heel de geschiedenis van het beleg van Florence wordt hier 

 
100 Zie de voornoemde (noot 96) brief van D’Azeglio aan Puccini van 2 oktober 1839, waarin de auteur schrijft: 
‘Quanto al soggetto lo sceglierò, come m’indicate, nel romanzo che sto scrivendo.’ Zoals uit de brief valt op te 
maken, was het Puccini’s bedoeling het schilderij te laten dienen als pendant van een verondersteld schilderij van 
Giulio Romano, Il bagno di Diana e Atteone. Dit schilderij bevond zich inderdaad in Puccini’s inventaris, zie: 
Catalogo dei quadri, stampe e tocchi in penna da vendersi il di 4 agosto 1862 alla Villa Puccini (Pistoia 1862), aldaar nr. 
267. D’Azeglio zou dit schilderij met de dood van Ferrucci nooit maken. M. Borghi, Massimo D’Azeglio nella 
vita e nell’arte (Milaan, Editoriale Italiana, 1949) noemt wel een doek met deze titel, maar het gaat hier 
vermoedelijk om het schilderij dat al in 1832 tentoongesteld werd (zie boven). Borghi noemt ook een ander 
werk van D’Azeglio waarvan elk spoor in de documentatie ontbreekt: Il giovane Lamberto al guado dell’Adda 
(Lamberto is in de roman de edelmoedige schoonzoon van Niccolò). 
101 De kopie had Bertoli reeds eerder gemaakt en (terwijl het origineel al in bezit van Puccini was) 
tentoongesteld aan de Florentijnse Academie in het kader van het jaarlijkse concorso in 1839, zie Gazzetta di 
Firenze 121 (8 oktober 1839). Het verzoek om toestemming voor de verkoop staat in: Antonio Bertoli aan 
Niccolò Puccini, 4 december 1839, nr. 15 in de map ‘Bertoli’, Cassetta X van de Carte Puccini in de Biblioteca 
Forteguerriana, Pistoia. 
102 Van het schilderij ontbreekt elk spoor. De vermelding in de krant is te vinden in: Gazzetta di Firenze 120 (7 
oktober 1841). 
103 ‘Varietà scientifico-letterarie. Belle arti – L’ultima ora di Francesco Ferrucci, quadro del sig. Enrico 
Pollastrini, di commissione del cav. priore Enrico Danty’ in: Giornale del Commercio 20 (1843) woensdag 17 mei, 
77. Een ander lovend commentaar op Pollastrini’s (toen nog onvoltooide) schilderij was dat van Pietro Estense 
Selvativo, in: Dell’arte moderna a Firenze. Cenni critici di Pietro Estense Selvatico con appendice intorno alla storia della 
pittura del professore Giovanni Rosini (Milaan, Tip. V. Guglielmini, 1843), 13-14. 
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samengebald in de aanstaande dood van de held Ferrucci. Wat overblijft is een algemene, 
maar sterke patriottische emotie die de criticus treffend aanwijst in de anonieme Florentijn die 
zich wanhopig op de marzocco werpt, en vooral in de blik van de stervende Ferrucci: 

 
‘L’anima del prode è tutta in quello sguardo: non ode gli urli de’ vincitori, il comando del 

feroce emissario del Maramaldo, i lamenti de’ suoi infelici compagni, non sente più il dolor 

delle ferite, no ha che un pensiero terribile e lacerante: la caduta della tradita sua patria.104 

 
Dit schilderij verried daarmee een ontwikkeling in de manier waarop in de jaren 1840 de 
herinnering aan het Florentijnse beleg zou worden gekoesterd. Die ontwikkeling betrof niet 
alleen de historieschilderkunst, maar – zoals zal worden aangetoond – de gehele 
geschiedcultuur. Naarmate de faam van het beleg zich over het schiereiland verspreidde, werd 
de representatie ervan steeds meer gereduceerd tot een expressie van algemeen, 
vaderlandslievend sentiment. Daartoe namen schilders soms hun toevlucht tot zuiver fictieve 
literaire motieven uit de historische roman van D’Azeglio. Maar meestal kozen ze voor de 
figuur van Francesco Ferrucci, tijdens zijn heldhaftige optreden in de strijd – zoals in Luigi 
Sabatelli’s tekening La Disfatta di Volterra (afb. 71)105 of, vaker nog, in zijn stervensuur – zoals 
in Nicola Sanesi’s prent L’ultima ora di Francesco Ferrucci (afb. 72), duidelijk geïnspireerd op het 
eerdere schilderij van Bertoli. In de aanloop naar 1848 wordt hij, in plaats van een historische 
figuur die gebonden is aan een specifieke context, een metahistorisch symbool en een 
monument van nationale trots en onverzettelijkheid.106 

 
104 ‘L’ultima ora di Francesco Ferrucci’ in: Giornale del Commercio 20 (1843), idem. 
105 De tekening is gereproduceerd in: Mostra dei maestri di Brera (1776-1859) (Milaan, Società belle arti ed 
esposizione permanente, 1975) tentoonstellingscatalogus Milaan, 1975, 179, nr. 177. Het gaat om een voorstudie 
voor een olieverfschilderij dat Sabatelli rond 1840 voor markies Gino Capponi maakte. 
106 Volledigheidshalve worden hier alle gedocumenteerde historiserende schilderijen genoemd over het beleg van 
Florence, gemaakt in de periode tot 1849, al dan niet gemaakt naar aanleiding van de romans. Met uitzondering 
van D’Azeglio’s vroege schilderijen valt op hoe het thema zich in de kunst pas in de jaren veertig buiten 
Florence verspreidde. Naar aanleiding van Guerrazzi’s Assedio: A. Visetti, Michelangelo in vari corti italiani per 
chiedere aiuto (Turijn 1848), G.B. Berra, Annalena difende suo padre (Turijn 1848), C. Sereno, Monna Ghita di San 
Frediano presenta il figlio giovinetto alla Signoria di Firenze afforendolo alla Patria (Turijn 1848). Naar aanleiding van 
D’Azeglio’s Niccolò de’ Lapi: C.F. Biscarra, Niccolò de’ Lapi che offre Bindo, il secondo suo figlio, alla patria, mentre 
assiste ai funerali del primo, Baccio (Turijn 1846), G. Corbetta, Fra Bombarda allo scrittoio di fra Benedetto (Milaan 
1845), P. Feroni, Barlaam e Malatesta (Turijn 1844), F. Antonibon, Benedizioni materne: La madre di Lamberto 
(Milaan 1846), C. Morgari-Lomazzi, Niccolò de’ Lapi maledice la figlia maritata durante la sua assenza con un traditore 
della patria (Turijn 1848), N. Sanesi, Fanfulla accompagna Lisa da Troilo al campo dell’Orange (Florence 1845), C. 
Gorini, Gli ultimi momenti di Niccolò de’ Lapi (Milaan 1847), B. Giuliano, Lamberto ricorda a Laudomia le ultime 
volontà del padre (Turijn 1847), F. Gonin, Laudomia (Milaan 1843). Deze gegevens, ontleend aan Romanticismo 
storico, 78-83, kunnen behalve met de hier reeds genoemde schilderijen worden aangevuld met: G. B. 
Garavaglia, La morte di Niccolò de’ Lapi (Florence 1841), vermeld in: Gazzetta di Firenze 123 (1842) 6; Giuseppe 
Colignon, Luigi Alamanni valente poeta presso la corte di Francesco I (Florence 1831), vermeld in: Gazzetta di Firenze 
130 (1831), 5 (een traditionele opdracht ter verheerlijking van het voorgeslacht van de mecenas, hier markiezin 
Maddalena Uguccioni geboren Alamanni); Luigi Sabatelli, La disfatta di Volterra (z.p., z.j.) tekening (afb. 61) 
vermeld in: Mostra dei maestri di Brera 1776-1859 (Milaan 1975) cat. van de tentoonstelling in het Palazzo della 
Permanente, febr. - april 1975, aldaar n. 177, 413; [anoniem], La Battaglia nel piano di Doccia (z.j.) vermeld in de 
catalogus Il Museo Ferrucciano di Gavinana, 21, nr. 108 als ‘Dipinto ad olio su carte di autore ignoto del secolo 
XIX’; Francesco Ferruccio [ets; z.j.] ondertekend door Gandin, [anoniem], Francesco Ferruccio [lithografie, z.j.], 
‘Esemplare dedicata al nob. Luigi Crisostomo Ferrucci da Lugo’ vermeld in: Idem, 24, nr. 13; [anoniem], F. 
Ferruccio. Morto a Gavinana il 3 agosto 1531 [ets z.j.], vermeld in: Idem, nr. 11, 24, bewaard in het Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe van de Uffizi; D. Vincenzi, L’Italia piange sul Ferruccio caduto [allegorische prent, ca. 1848] 
vermeld in: Idem, nr. 127, 25. mogelijk vervaardigd naar aanleiding van het schilderij van Piatti, La malinconia 
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Sublieme vaderlandsliefde: Michelangelo Buonarroti en het beleg 
 
In de wetenschap dat de verbeelding van het beleg van Florence in de loop van de eerste helft 
van de negentiende eeuw in belangrijke mate samenviel met de cultus voor de ‘uomini 
illustri’, wordt hier in het bijzonder de aandacht gevestigd op de representatie van twee 
historische figuren. De eerste is Michelangelo Buonarroti. Zijn kwaliteiten als kunstenaar 
stonden niet zozeer ter discussie, over zijn gedrag tijdens het beleg bestond echter grote 
onenigheid. Hij werd, conform de traditie, weliswaar herinnerd om zijn inspanningen als 
bouwheer van de verdedigingswerken van de republiek,107 maar was hij ook niet om 
onverklaarbare redenen in het heetst van de strijd uit Florence vertrokken?  
Van Giorgio Vasari, ook in de negentiende eeuw zeer gezaghebbend,108 viel in dit geval 
weinig soelaas te verwachten. De Vite waren opgedragen aan Cosimo I en Vasari moest zijn 
bewondering voor Michelangelo dus rijmen met loyaliteit aan de Medici. Hij beschreef zo 
weliswaar hoe Michelangelo in dienst van de republiek ijverig aan de fortificaties werkte, 
maar verhult niet dat 

 
‘avendola [Florence] stretta finalmente l’esercito intorno, et a poco a poco mancata la speranza 

degli aiuti e cresciute le difficultà del mantenersi, e parendogli di trovarsi a strano partito, per 

sicurtà della persona sua si deliberò partire di Firenze’.109 

 
Michelangelo vertrok in het geheim en nam bovendien geld mee, waar de republiek zo om 
verlegen zat. Hij ging naar Ferrara en Venetië en keerde pas weer terug naar Florence toen er 
met klem om werd gevraagd en hem een vrijgeleide was beloofd. Na de capitulatie ontliep 
hij zijn straf door zich dagenlang verborgen te houden in het huis van een vriend, totdat de 
Medici hem ten slotte weer in dienst namen. Het beeld dat Vasari had geschapen van 
Michelangelo’s gedrag in 1529-1530 was dus voorwaar niet dat van een voorbeeldig patriot. 
Ook met behulp van andere bronnen kon dat niet bevredigend worden bijgesteld.110 
Michelangelo zou zelfs zijn vertrokken met de bedoeling naar Frankrijk uit te wijken. Hij 
figureerde prominent op een lijst van vogelvrije deserteurs en kwam pas weer terug in de stad 
toen hem een vrijgeleide was toegezegd. De Signoria strafte hem met een boete van 1500 
dukaten en uitsluiting van toegang tot het Consiglio Maggiore voor de duur van drie jaar.111 
 

che sparge fiori sulla tomba di Francesco Ferrucci (ca. 1841); N. Sanesi, L’ultima ora di Francesco Ferrucci (afb. 62), 
vermeld in: Francesco Ferruccio da Calamecca a Gavinana (Ponte Buggianes, Tipografia Toscana, 2000) F. 
Gemignani Lupi (red.), 110-111; in hetzelfde boekje wordt het schilderij van S. De Albertis, La morte del Ferruccio 
gedateerd rond het ‘fine della prima metà Ottocento’ (Romanticismo storico, 79, noemt 1852). Opvallend is verder 
dat het stuk identiek lijkt aan de tekening van D’Azeglio, La morte di Francesco Ferruccio, waarover het 
bovenstaande. 
107 Die traditie wordt bijvoorbeeld belichaamd door het schilderij Michelangelo dirige i lavori in difesa del Colle di 
San Miniato (ca. 1615) van Matteo Rosselli, een fresco in het Casa Buonarroti te Florence. 
108 Volgens de Catalogo dei Libri Italiano dell’Ottocento C.L.I.O. (1991, zie ook hoofdstuk 3), die hoe dan ook niet 
meer dan een eerste indruk geeft, waren behalve de talrijke oudere drukken tussen 1800 en 1848 ten minste tien 
nieuwe edities van zijn volledige werken in omloop en ongeveer even zoveel extracten uit de Vite. 
109 Vasari, Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (2002) 1201-1276, aldaar 1225-1226. 
110 Roth, The Last Florentine republic, 186-190. Hoewel Roth ervan overtuigd lijkt dat Michelangelo’s inzet een 
teken was van ‘real patriotism’, plaatste de vlucht van Michelangelo hem voor een groot probleem. 
111 Ibidem. 
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Zelfs zonder al deze feiten te kennen, beschikten de auteurs van de vroege negentiende eeuw 
denkelijk over voldoende redenen om Michelangelo niet uit te verkiezen tot de kampioen 
van (Florentijns) patriottisme. In de roman van D’Azeglio speelde hij inderdaad een rol in de 
marge en werd niet verhuld dat hij ‘aveva [...] mostrato di tentennare scostandosi da Firenze 
quand’era minacciata’. Door later weer terug te keren en de stad te helpen verdedigen, had 
hij niet meer dan zijn burgerplicht gedaan.112  
 In Toscane echter werd Michelangelo, in weerwil van deze problematische episode, 
ronduit tot boegbeeld van vaderlandsliefde gemaakt. Eén van de eerste en tegelijk meest 
uitgesproken portretten in deze zin was het hoofdstuk dat Guerrazzi aan hem had gewijd in 
L’Assedio di Firenze. Het moet voor Guerrazzi van bijzondere waarde zijn geweest. In 1836 
werd precies dit fragment gekozen voor een voorpublicatie in het blad L’Italiano, forum van 
de Italiaanse ballingen in Parijs. En juist aan het feit dat zijn concurrent D’Azeglio de mythe 
van Michelangelo bepaald niet onderschreef, nam Guerrazzi de meeste aanstoot. Toen hij 
tijdens de revolutie van 1848 de moderati hartgrondig vervloekte, verwenste hij de markies in 
het bijzonder omdat hij de reputatie van Michelangelo ‘ondersteboven’ zou hebben 
gekeerd.113 Wat D’Azeglio op zijn beurt vond van Guerrazzi’s portret van Buonarroti is niet 
bekend. Maar op de gematigde patriotten in Toscane, die doorgaans nogal gereserveerd 
stonden tegenover de hoogdravende en grillige stijl van Guerrazzi, maakte het indruk. 
Niccolò Tommaseo achtte het ‘di molto ingegno’ en Gino Capponi oordeelde dat ‘quel 
brano sopra M[ichelangelo] è dicerto la cosa migliore del romanzo’.114 
 Het hoofdstuk ‘Michelangelo Buonarroti’ draagt als motto het dictum van de 
protagonist: ‘Io vo per vie men calpestate, e solo’, dat Guerrazzi tot een van zijn eigen 
lijfspreuken maakte.115 Aanvankelijk zien we Michelangelo hier, terwijl hij met 
bovenmenselijke inspanningen vooropgaat in het werk aan de vesting bij de San Miniato: 

 
112 D’Azeglio, Niccolò de’ Lapi, 54. 
113 ‘Il popolo quaggiù è tranquillo, ma pronto a sollevarsi […] ucciderebbe i marchesi calunniatori con un 
ruggito. D’Azeglio lascerà la fama di Michelangelo ala rovescia [...] i posteri non sapranno se l’Azeglio fosse o 
peggiore pittore o peggiore romanziere o peggiore soldato o peggiore giornalista.’ Zie F.D. Guerrazzi aan N. 
Puccini, 16 september 1848 in: Scritti scelti di Francesco Domenico Guerrazzi e Carlo Bini (Turijn, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1955), brief nr. 14, 528-529. Guerrazzi vereenzelvigde de radicale democraten 
van zijn eigen tijd met de Arrabbiati van het beleg, van wie Michelangelo voor hem als ultieme representant 
gold. Indicatief voor deze ‘jakobijnse’ visie op Michelangelo is de vergelijking met de ‘Michelangelo Buonarroti 
moderno, che fu amico del Babeuf, non credeva in Dio’ (etc.), nl. de revolutionair Filippo Buonarroti (1761-
1837), geciteerd in: N. Badaloni, ‘Il pensiero politico di Francesco Domenico Guerrazzi’ in: Francesco Domenico 
Guerrazzi nella storia politica e culturale del Risorgimento, 67-90, aldaar 70. Dezelfde associatie had ook Niccolò 
Tommaseo: ‘In questo medesimo anno [1837] conobbi Filippo Buonarroti, il discendente di Michelangelo, 
uomo d’italiana fermezza, d’onestà pagana e di politica tra draconiana ed arcadica.’ Geciteerd in: N. Tommaseo 
en G. Capponi, Carteggio inedito dal 1833 al 1874 (Bologna, Zanichelli, 1914), I. del Lungo en P. Prunas (red.). 
aldaar N. Tommaseo, ‘Un affetto. Memorie [inedite] di Niccolò Tommaseo fino al 1839’, vol. II, 122. 
114 Zie hiervoor resp. de brieven van Tommaseo aan Capponi, 12-17 augustus 1836 en van Capponi aan 
Tommaseo, 8 september 1836 in: N. Tommaseo en G. Capponi, Carteggio inedito, vol. I, aldaar 460, noot 6 en 
472-473. Voor Tommaseo’s rol in de totstandkoming van de publicatie van de roman, zie ook vol. I, 136, 149 
en 448-449.  
115 Zie ook Scappaticci, Un’intellettuale dell’Ottocento romantico, 94, waar de auteur uit Guerrazzi’s Scritti citeert: ‘io 
sperimenterò i tempi scrivendo più spesso che io non soleva, me consultando e il mio genio, però che poco mi 
talenti procedere in compagnia, e mi abbia giovato assumere per divisa quel motto di Michelangelo: ‘io vo per 
vie più disusate e solo.’ 
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‘Michelangelo Buonarroti non vecchio ancora, [...] con quel suo impeto terribile si vedeva 

trascorrere veloce da un punto all’altro, senza posare un momento; pareva lo spirito agitatore 

di tutto il popolo quivi raccolto; lo avreste detto per quel suo roteare fantastico il genio 

custode della città.’116  

 
Voor Guerrazzi was Michelangelo dus de beschermengel van de stad en de motor van het 
verzet, gedreven door een zwaar plichtsgevoel om Florence tot het uiterste te vededigen. Hij 
was er daarom van overtuigd, dat ook diens onverwachte vertrek was ingegeven door nobele 
gevoelens en zocht koortsachtig naar de bewijzen hiervoor. Toen hij die niet vond, kleurde 
Guerrazzi de geschiedenis naar eigen goeddunken.117 Hij veranderde deze dubieuze episode 
daarbij in een van de meest glorieuze momenten uit het Forentijnse beleg, door de vlucht 
voor te stellen als het ultieme patriottische offer. 
 In een nachtelijke scène op de begraafplaats van Sant’Egidio gaf Gonfaloniere 
Carducci hem een opdracht die tot zowel eeuwige roem als verachting zou leiden.118 Voor de 
redding van Florence en ‘la causa d’Italia’ moet Michelangelo veinzen bang te zijn geworden, 
om onopvallend de stad te kunnen verlaten en in Ferrara en Venetië steun te zoeken. Met het 
offer van zijn eer en reputatie weet Michelangelo dat zijn martelaarschap aanstaande is: ‘mi 
sento immortale. La religione di Cristo ebbe i suoi martiri, perché non gli avrebbe la 
Patria?’119 De stralen van het maanlicht op zijn sublieme gelaat gaven aan de missie ten slotte 
een goddelijke zegening, aldus Guerrazzi. 
 Om de unieke morele kwaliteiten van Michelangelo te accentueren, zette Guerrazzi 
hem af tegen diens vakbroeder Andrea Del Sarto, een begenadigd kunstenaar, maar als mens 
‘fievole d’animo’. Zijn Laatste avondmaal in de San Salvi kreeg de slopers, die buiten de muren 
niets voor de vijand over mochten laten, in adoratie op de knieën. Maar zijn persoon, bang 
voor zijn eigen vrouw en voor de represailles van de Medici, riep kilte en onverschilligheid 
op. Bij monde van Michelangelo leert Guerrazzi wat dit zou betekenen voor Del Sarto’s 
nagedachtenis en hij trekt daarmee de scheidslijn tussen de grote kunstenaar en de ‘uomo 
illustre’: I posteri visitando la sua contrada natale diranno: “Insegnatemi il luogo dove dipinse 
Andrea Del Sarto”, nessuno dirà: “Menatemi all’arca dove riposano le ceneri di Andrea Del 
Sarto.”’120 
 
116 Guerrazzi, Assedio, I, 239. 
117 Zie hiervoor vooral Guerrazzi’s brieven aan graaf Agostino Alamanni della Seta d.d. 6 februari 1834 en aan 
Giovan Pietro Vieusseux, d.d. resp. 4 februari en 14 mei 1834, in: Guerrazzi, Lettere, vol. 1, aldaar resp. nrs. 29, 
30, en 31, 28-30. In die laatste brief schrijft Guerrazzi aan Vieusseux: ‘La cosa merita schiarimento; una nota 
d’infamia pesa sul nome di Michelangiolo: molti storici affermano esser fuggito da Firenze per paura, e invece 
deve essere andato per una impresa generosa – ne sono sicuro – lo giurerei – ci scommetterei una mano. Io sono 
qui, non posso muovermi, darò colore alla storia se piace a Dio, ma voi aiutatemi, aiutatemi.’ 
118 Later zou Puccini op aanbevelen van Guerrazzi de ‘nachtschilder’ Enrico Pollastrini opdracht geven tot het 
maken van het tafereel Michelangelo al Camposanto di S. Egidio che in pro’ della patria si sottopone al sacrifizio della sua 
fama, zie Cultura a Pistoia, 58-59 en de brieven van Guerrazzi aan Pollastrini en Puccini op 6 november 1840 in: 
Guerrazzi, Lettere, resp. nrs 73 en 74, die laatstgenoemde ook (met kleine verschillen) als nr. 10 in de map 
‘Guerrazzi’, Cassetta XV van de Carte Puccini in de Biblioteca Forteguerriana, Pistoia. 
119 Guerrazzi, Assedio, 248. 
120 Idem, I, 371. Guerrazzi baseert de episode van de redding van het Cenacolo van de sloophamers op Benedetto 
Varchi’s Storia, boek X en op Vasari’s Vita di Andrea Del Sarto. Voor zijn opmerkingen over Del Sarto’s bange 
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In de fresco’s van beide kunstenaars, die in 1840-41 in Puccini’s villa werden geschilderd, 
kwam dit onderscheid opnieuw tot uitdrukking.121 Terwijl Michelangelo er werd voorgesteld 
als onafhankelijk scheppend genie, wordt Del Sarto verteerd door angst en spijt jegens zijn 
opdrachtgever, de Franse koning. Del Sarto’s aanwezigheid op Scornio bleef beperkt tot dit 
weinig flatteuze fresco; Michelangelo kreeg een eigen monument in het park, dat later werd 
verplaatst naar Puccini’s nieuwe ‘Pantheon degli Uomini Illustri’.122 
 Guerrazzi’s portret van Michelangelo bleef niet onopgemerkt. De Duitse kunstvorser 
in Florence, Dr. Johann Gaye, zag zich genoodzaakt tot een antwoord om het geschetste 
beeld te corrigeren. Na een eerste reactie in 1836, in de vorm van een recensie van de 
voorpublicatie van Guerrazzi’s roman in het Parijse blad voor Italiaanse ballingen L’Italiano,123 
wendde hij zich in 1839 met een lange brief opnieuw tot markies Gino Capponi, de grote 
voortrekker van de Florentijnse historische interesse. Door Capponi’s voorspraak werd de 
brief in hetzelfde jaar in deel III van het Milanese blad Rivista Europea gepubliceerd.124 Gaye 
maakte gebruik van gepubliceerde en nieuwe archiefdocumenten uit de correspondentie van 
Michelangelo en uit andere briefwisselingen die hem betroffen. Hij nam daarmee een 
voorschot op de aanstaande publicatie van zijn Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI 
(1839-1841). Zijn intenties wijzen op een moderne attitude: ‘nemmeno mi propongo di 
giustificare il Michelagnolo […], mi ristringo a stabilire il fatto solo.’125 Pointe van Gaye’s 
betoog is dat Michelangelo in 1529-1530 niet één maar twee reizen naar Ferrara ondernam. 
De eerste maakte hij inderdaad in opdracht van de republiek, zoals bleek uit de brief van de 
Dieci di Balia aan de ambassadeur van Ferrara, die ook door Guerrazzi was aangehaald. Maar 
de tweede reis zou een heel andere reden hebben gehad. Het bewijs daarvoor werd volgens 
Gaye geleverd door tot dan toe onbekende afschriften van de brieven van Giovanni Battista 

 

karakter en over zijn vrouw verwijst hij naar een annotatie bij de recente, Romeinse edities van Vasari’s Vite. In 
een andere noot wordt bovendien verwezen naar het recente drama van Alfred de Musset, André Del Sarto 
(1833). Behalve in overzichtswerken, zoals Vasari’s Vite, waren er in die jaren enkele publicaties betreffende Del 
Sarto uitgegeven. Zo kwam in november 1830 in Florence bij Giovacchino Cantini een gravure uit van het 
Laatste avondmaal van San Salvi. In hetzelfde jaar verschenen de Notizie inedite della Vita di Andrea Del Sarto raccolte 
da Luigi Biadi (Florence, Stamperia Bonducciana 1830), in november 1830 gerecenseerd door Alfred von 
Reumont in Antologia 119 (november 1830), 198-202, tevens opgenomen in: Gli scritti d’Arte dell’Antologia 
1821-1833 (Florence, S.P.E.S., fotomechanische herdruk 1975-79), P. Barocchi (red.), 6 vol. aldaar vol. 4, 162-
166. 
121 In het ontwerp van het iconografische programma (ca. 1838) hadden Guerrazzi en Niccolini dan ook 
vermoedelijk de hand gehad. Zie door L. Dominici, ‘Gli affreschi del Villone di Scornio’, 53-54. De andere 
kunstenaars waren Benvenuto Cellini, Rafaël en Bramante, in tegenstelling tot Michelangelo allen met hun 
mecenas (Cosimo I de’ Medici en paus Julius II) afgebeeld.  
122 Zie de Pianta del parco Puccini (Pistoia 1999) L. Dominici (red.), nr. 17. Vgl. over het pantheon de opm. in 
hoofdstuk 3. In 1845 zou Pietro Odaldi in Monumenti del giardino Puccini (Pistoia, Tipografia Cino, 1845) een 
hymne aan Michelangelo wijden, voorgedragen bij het monument tijdens een van de Feste delle Spighe, aldaar, 
211-215, zie hierover ook: G. Capecchi, ‘Intellettuali e letterati alla corte di Puccini’ in: Niccolò Puccini. 
Un’intellettuale pistoiese, 131-144, aldaar 140n. 
123 ‘Kunsthistorisches aus Italien (Oktober)’ in het Stuttgartse Kunstblatt 9 (31 januari 1837), 34, niet ondertekend 
(maar J. Gaye). Vgl. ook A. Auf der Heyde, ‘Componimenti misti di storia dell’arte e d’invenzione: gli antichi 
maestri nella pittura e nella novellistica italiana dell’Ottocento’, in: G. Capitelli en C. Mazzarelli (red.), La pittura 
di storia in Italia, 1785-1870, Ricerche, quesiti, proposte (Rome, Silvana, 2008), 133-143, aldaar 133-134. waar niet 
is opgemerkt dat het fragment in L’Italiano aan Guerrazzi’s roman ontleend was. 
124 Dott. [J.] Gaye, ‘Sulla fuga di Michelangelo da Firenze nel 1529’ in: Rivista Europea II (1839) deel III, 107-
114. 
125 De auteur verwijst dan ook naar de Monumenta Germaniae historica, dat naar zijn idee Franse en Italiaanse 
historici als voorbeeld zou kunnen dienen. 



 

 316 

Busini aan Benedetto Varchi. Busini beschreef daarin Michelangelo’s reactie toen kapitein 
Mario Orsini hem het verraad van Capitano Generale Malatesta Baglione had voorspeld: 
‘Onde gli venne tanta paura che bisogno partirsi, mosso dalla paura che la città capitasse male, 
et egli conseguentemente.’126 
 De pleitbezorgers van de patriot Michelangelo waren door Gaye’s publicatie als door 
een wesp gestoken. De advocaat Vincenzo Salvagnoli uit Livorno stak in de toelichting op 
zijn verzen over ‘Michelangelo cittadino’ zijn afschuw niet onder stoelen of banken: ‘Il 
coraggio di Michelangelo non può restar dubbioso a malgrado la invidia degli Stranieri, i quali 
[...] sotto l’ipocrito pretesto degli Studj Storici, si sforzano in tutti i modi d’oscurare la gloria 
de’ nostri antichi.’127 Maar juist voor de wetenschappelijke pretenties van Gaye waren de 
Toscaanse historici en filologen op dat moment buitengewoon gevoelig. Ook in Florence was 
in de late jaren 1830 de geschiedbeoefening in een stroomversnelling geraakt. Daarbij werden 
de eerste tekenen van modernisering van de historiografie zichtbaar, wat vooral tot uiting 
kwam in de behoefte om archiefdocumenten te ontsluiten. Hiervan getuigen de Documenti di 
storia italiana van Giuseppe Molini (1836), de Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato128 
(1839-1863), verzameld door Eugenio Alberi en Niccolò Tommaseo en ten slotte vooral het 
voornemen tot de oprichting van een nationaal forum voor de publicatie van archivalia, 
uiteindelijk leidend tot het Archivio storico italiano (1842).129  
 In de stroom van bronnenpublicaties die op gang kwam, ontbraken ook documenten 
ter verheldering van het beleg van 1529-1530 niet. Bij een nieuwe uitgeverij met de 
veelbetekenende naam Tipografia all’Insegna di Clio verscheen in 1840 een bundel getiteld 
L’Assedio di Firenze illustrato con inediti monumenti, verzorgd door Eugenio Alberi. De 
publicatie bevatte een schat aan informatie over het beleg, vergaard uit verschillende 
archieven en collecties. Tezelfdertijd volgde het voornoemde Carteggio inedito d’artisti dei secoli 
XIV, XV, XVI en in 1842 het eerste deel van het Archivio storico italiano, dat eveneens 
belangrijke gegevens bood.130  

 
126 Gaye, ‘Sulla fuga di Michelangelo’, 113. Volgens Gaye was de uitgave G.B. Busini, Lettere a Benedetto Varchi 
sugli avvenimenti dell’Assedio di Firenze (Pisa, Capurro 1822) onvolledig omdat de codex uit de Biblioteca Palatina 
die eraan ten grondslag lag niet compleet zou zijn. Deze editie was ook door Guerrazzi gebruikt. Uit diens 
briefwisseling is op te maken dat hij koortsachtig zocht naar verlichtend bewijs over Michelangelo’s vertrek uit 
Florence. Zo dringt hij er op 6 februari 1834 bij graaf Alamanno Agostino della Seta op aan ‘che tu faccia 
pratiche quanto puoi diligenti presso la famiglia Gondi, per ottenere comunicazione delle lettere scritte dalla 
Signoria a Federigo Gondi ambasciatore presso la corte di Ferrara nel 1528, ’29, ’30. Io cerco l’originale della 
lettera riguardante Michelangiolo e l’oggetto del suo viaggio a Ferrara durante quell’epoca.’ Geciteerd in 
Scappaticci, Un intellettuale, 147. In zijn wanhoop vergiste Guerrazzi zich in de naam van de Florentijnse 
ambassadeur te Ferrara. Dat was niet Federigo Gondi, maar Galeotto Giugni, zoals ook Gaye opmerkte. 
127 De strofen over Michelangelo maken deel uit van Salvagnoli’s ongepubliceerde ‘Canto a Lorenzo Bartolini’ 
en zijn opgenomen in La viola del pensiero. Ricordo pel MDCCCXLII (Livorno 1841), samen met enkele canti van 
Cesare Leopoldo Bixio over de kunstenaar Michelangelo. 
128 Deze reeks bevatte in 1839 onder meer de volgende documenten over de laatste Florentijnse republiek: M. 
Foscari, Relazione di Firenze (1527); C. Cappello, Letter alla Repubblica di Venezia, sulla repubblica Fiorentina al 
tempo dell’assedio 1529-1530 (later opgenomen in Alberi’s L’Assedio di Firenze); A. Suviano, Relazione di Firenze 
(1529). 
129 Waarover I. Porciani, L’“Archivio Storico Italiano”(1979), zie ook de hoofdstukken 1 en 3. 
130 Het Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI (Florence, Molini, 1839-1841), 3 vol., bevatte onder 
meer talrijke brieven van de Balìa di Firenze aan en over de Florentijnse kunstenaars, aldaar vol. 2, 160-220, 
passim, waaronder de genoemde correspondentie met de Florentijnse ambassadeur in Ferrara, aldaar 197-200 en 
209-210. In Archivio storico italiano I (1842) stonden bijvoorbeeld een ‘Provvisione della milizia e ordinanza del 
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Hoezeer de Florentijnse trots was gekrenkt door de publicatie van Gaye, bleek in 1840 vooral 
uit een pamflet van de Florentijnse abt Melchiorre Missirini.131 De publicatie van deze 
voormalige secretaris van Canova was onmiskenbaar bedoeld om Michelangelo van alle blaam 
te zuiveren, door de beschuldigingen van Gaye, maar ook bijvoorbeeld de aannames van 
Sismondi132 en andere ‘buitenlanders’, te ontkrachten. Eerder, zij het zonder de filologische 
en historische onderbouwing, had Francesco Milizia al aan deze heroïsche beeldvorming over 
Michelangelo getornd, hetgeen tot hevige verontwaardiging bij een Florentijnse erudiet als 
kannunik Domenico Moreni had geleid.133 Net als Gaye maakt Missirini een onderscheid 
tussen twee ‘reizen’ die Michelangelo vanuit Florence ondernam. De eerste vond plaats toen 
de stad nog niet onder vuur lag. Michelangelo werd naar Ferrara gestuurd om de 
vestingwerken te bestuderen, maar ook met de bedoeling ‘di trattare altre cose col Duca a 
beneficio della Città, giacché allora tra Firenze e Ferrara era fermata una Lega.’ Dat leidt 
Missirini af uit de aanbevelingsbrief die Michelangelo meekreeg voor de Florentijnse Oratore 
in Ferrara.134 Met dat document meent hij het zoveelste bewijs te hebben geleverd voor 
Michelangelo’s dienstbaarheid aan Florence. 
 Na zijn terugkeer uit Ferrara wijdde Michelangelo zich opnieuw aan de 
vestingwerken. Hij stuitte daarbij echter steeds vaker op verzet. Dit nieuwe gegeven 

 

popolo fiorentino del di 6 novembre 1528’ en negen ‘Discorsi intorno alla riforma dello stato di Firenze (1522-
1532)’, aldaar resp. 397-311 en 413-477. E. Alberi, L’Assedio di Firenze illustrato con ineditii (Florence, Tip. 
all’Insegna di Clio, 1840) verzamelde onder meer: ‘Lettere 90 del Cav. Carlo Cappello alla repubblica di Venezia 
(Dall’I. e R. Archivio delle Riformagioni)’; ‘Lettere 2 di Niccolò Capponi gonfaloniere agli oratori Fiorentini in 
Francia (Da un codice capponiano)’; ‘Lettere 9 di Francesco Ferrucci alla Repubblica Fiorentina (Id.)’; ‘Lettere 4 
dei Commissarj di Pisa alla Repubblica Fiorentina (Id.)’; ‘Lettere 2 del Principe d’Oranges alla repubblica 
Fiorentina (Id.)’; ‘Parallello fra Malatesta Baglioni e Francesco Ferrucci (Da un codice Riccardiano)’. 
131 Difesa di Michelangelo Buonarroti per la sua partenza da Firenze quando era minacciata dalle armi di Carlo V 
imperatore. Ragionamento di Melchiorre Missirini, pubblicato per cura di Antonio Zobi (Florence, Stamperia Piatti, 
1840). Zie over Missirini de biografische schets in: Scritti d’Arte del primo Ottocento, 1058-1059. Over Antonio 
Zobi, auteur van een Storia civile della Toscana (1850-53), zie ook alhier hoofdstuk 3.  
132 Sismondi, Histoire des républiques italiennes, vol. 16 (1818), 18. Sismondi staat bij dit pijnlijke detail zo kort 
mogelijk stil. 
133 Het ging om F. Milizia’s Memorie degli architetti antichi e moderni [1768] (Bassano, Remondini, 1785) met het 
leven van Michelangelo: vol. 1, 187-222, aldaar 200: ‘Assediata Firenze nel 1529 e vedendosi Michelangelo mal 
sicurro se ne fuggì’, waarop Moreni reageerde in een Dissertazione istorico-critica delle tre sontuose Cappelle Medicee 
situate nella Imp. Basilica di S. Lorenzo (Florence, 1813) en later, in het voorwoord ‘Al benigno lettore’ van de 
door hem bezorgde editie van F. Villani, Vitae Dantis, Petrarchiae, Boccaccii (Florence, 1826), VII-VIII en X. Net 
als Moreni trokken ook enkele van zijn Florentijnse tijdgenoten fel van leer tegen critici van Michelangelo’s 
wanordelijke en extravagante (om niet te zeggen: barokke) stijl, behalve F. Milizia al eerder, maar nog altijd met 
internationaal gezag, Roland Fréart De Cambray, Idée de la perfection de la peinture demonstrée par les principes de l'art 
(1662) en Anton Raphael Mengs. De verdediging werd gevoerd door onder meer L. Cicognara, Storia della 
scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo di Napoleone, per servire di continuazione alle opere di Winckelmann e di 
D'Agincourt (Venetië, Picotti, 1813-1818) 3 vol. aldaar vol. 2, 293.; Idea della perfezione della pittura di mr. Rolando 
Freart, [...] con una dissertazione apologetica in fine di Michelangelo Buonarroti scritta dal sig. Onofrio Boni (Florence, 
Carli 1809) en de in het onderstaande aangehaalde brief van Michelangelo, bezorgd door S. Ciampi (noot 146). 
134 Het betreft de zgn. ‘Credenziale’ voor Michelangelo aan oratore Galeotto Giugni van 28 juli 1529, die zich 
bevond in het Archivio della Riformagioni. Difesa di Michelangelo, 9 en opgenomen in Carteggio inedito d’artisti, 
vol. 2, 197. Johann Gaye had in zijn artikel hetzelfde archiefstuk geciteerd, maar komt niet tot deze conclusie 
(simpelweg omdat feitelijk ieder bewijs daarvoor ontbrak). Het Archivio delle Riformagioni was tot de 
hervormingen van 1848 en het pionierswerk daarna van Francesco Bonaini nog altijd niet geheel vrijgegeven; 
toetemming werd vooral verleend aan buitenlandse geschiedvorsers zoals Gaye, vgl. S. Vitali, ‘Pubblicità degli 
archivi e ricerca storica nell’età della Restaurazione’ in: Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle 
giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze 4-5 dicembre 1992 (Rome, Ministero per i beni culturali e 
ambientali, 1994), C. Lamioni (red.), 2 vol., aldaar vol. 2, 952-991, over de Riformagioni, passim en 988-989 
over Gaye.  
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ontleende Missirini aan een afschrift van de brieven van Busini, dat werd bewaard in de 
Biblioteca Magliabechiana en andere onderzoekers zou zijn ontgaan.135 Michelangelo zou 
vooral zijn tegengewerkt door gonfaloniere Niccolò Capponi, die erop aanstuurde dat 
Florence toenadering zocht tot de keizer, terwijl hijzelf nog altijd pleitte voor een alliantie 
van Italiaanse steden. Dat was althans de visie die Busini en nu ook Missirini aan hem 
toeschreven. Zo zou Michelangelo met lede ogen hebben aangezien hoe Florence langzaam 
in het verderf werd gestort door halfslachtig beleid en onenigheid. Toen de stad bovendien 
dreigde te worden verraden door Malatesta Baglioni, hield de Signoria zich doof voor 
Michelangelo’s waarschuwingen.136 Zo kwam het, betoogde Missirini met hulp van Varchi en 
vooral Ascanio Condivi,137 dat Michelangelo niets anders restte dan te vertrekken om niet 
machteloos de ondergang van de stad af te hoeven wachten. Hij nam het enig juiste besluit: 
 

‘Chi oserà per questo tacciarlo di pusillanime, e di codardo? [...]‘Nò, l’uomo preclaro, 

codardo non fu: ma sensibile allo sfregio ricevuto: e fu da pensato consiglio diretto. Egli con 

quel suo allontanamento risparmiava alla patria un’eterna vergogna, e pentimento, se mai 

invadendo i nemici la città in que’ momenti, come si credea, ei fosse stato morto per le arti 

nefande del traditore. Uomo grandissimo, sì come egli era, e come sapea di essere, conosceva 

che portava seco l’onor, e la gloria della patria stessa.’138 

 
De patriot in beelden 
 
Het verlangen om het optreden van Michelangelo ten tijde van het beleg van Florence te 
zien als doordrenkt van vaderlandsliefde en heldhaftigheid zou ook zijn weerslag hebben op 
de beeldvorming over zijn werken. Die hadden in de classicistische kritiek in de late 
achttiende en vroege negentiende eeuw, en later ook in de puristische opvattingen van 
bijvoorbeeld Selvatico, bepaald nog geen onaantastbare status. Ook auteurs die zich 
distantieerden van de classicistische kritiek van Milizia en eerder Mengs, zoals Cicognara, 
Lanzi en Seroux d’Agincourt, hielden hun reserves tegenover de stijl van Michelangelo, die 
door Cicognara’s raadgever Canova zelfs ‘gonfio e alterato’ was genoemd.139 De 

 
135 De gangbare codex met brieven van Busini, waarop ook de publicaties waren gebaseerd, was die in de 
Biblioteca Palatina in Florence. Vermoedelijk had Gaye van ditzelfde document gebruikgemaakt, maar had hij 
dit gegeven niet opgemerkt. 
136 De bron is wederom de codex van Busini uit de Biblioteca Magliabechiana. Het betreft de passage die ook 
door Gaye was gebruikt en waarin kapitein Mario Orsini wordt aangehaald, zie het bovenstaande.  
137 ‘Il testimonio del Condivi è di gradissima autorità, perché discepolo dello stesso Michelangelo, perché scrivea 
sotto la sua dettatura, perché pubblicava colle stampe questa cose vivente Michelangelo, né potea 
impudentemente asserire il falso mentre tanti ci veveano da poterlo contradire. Nota il lodato antiquario Gori “Il 
pregio singolare della vita di Michelangelo scritta dal Condivi consiste nelle bellissime, e tutte originali notizie in 
essa rendute palesi, e quasi tutte principalmente dal Condivi udite da Michelangelo stesso, ciò che è manifesto. 
Questo sommo uomo avea altamente a cuore, che il mondo sapesse qual fosse la sua integrità, e peciò si valse del 
Condivi, in cui confidava, e ogni sua intenzione, e segreto gli facea palese.’ Difesa di Michelangelo, 22. 
138 Difesa di Michelangelo, 25-27. 
139 P. Barocchi (red.), Testimonianze e polemiche figurative in Italia. L’Ottocento – Dal Bello ideale al Preraffaellismo 
(Florence-Messina, G. D’Anna, 1972), 58-60, bevat de brief die Canova op 25 februari 1815 aan Cicognara 
schreef nadat hij het concepthoofdstuk over Michelangelo had gelezen. In Scritti d’arte del primo Ottocento wordt 
deze brief abusievelijk aan Cicognara toegeschreven, aldaar 848. Zie over de kwestie van de (her)waardering van 
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herwaardering van Michelangelo’s werk die hun werk niettemin inzette, zou de aandacht 
verschuiven van de Ideale Schoonheid naar de onontkoombare zeggingskracht van zijn werk, 
een ontwikkeling die ten slotte in Tommaseo’s Bellezza e civiltà (1857) tot een definitieve 
afrekening met de classicistische opvattingen leidde.140 Bij die opvatting hoorde de 
overtuiging dat het karakter van de kunstenaar zijn stempel op diens werk had gedrukt en dat 
dit ‘grande e sublime suo carattere, che lo distingue tra tutti, che a tutto imprimeva [...] non si 
vede cogli occhi del corpo, ma della mente’, in de woorden van de Florentijn Onofrio Boni, 
die in 1809 een apologie van Michelangelo uitbracht.141 
 De opmars van Buonarroti in de negentiende eeuw begint daarmee pas echt wanneer 
behalve zijn werk ook zijn persoon in de belangstelling komt te staan. Behalve uit de 
voornoemde esthetische overwegingen kwam die tendens ook voort uit de behoefte hem niet 
simpelweg als kunstenaar, maar als Italiaans kunstenaar voor te stellen, zoals in Pietro 
Giordani’s Delle sculture ne’ sepolcri (1813) en vooral in Giuseppe Longhi’s biografie, 
opgenomen in Bettoni’s Vite e ritratti di illustri italiani (1812-1820).142 De belangrijkste bijdrage 
tot de nieuwe waardering van Michelangelo kwam echter pas in 1825 van de secretaris van de 
Florentijnse Accademia, Giovanni Battista Niccolini. In zijn voordracht Del sublime e di 
Michelangelo bepleitte hij dat leven en werk van een groot kunstenaar onlosmakelijk met 
elkaar vervlochten waren.143 De ware kunstenaar was niet het instrument van een welwillende 
mecenas en maakte zich evenmin ondergeschikt aan een artistiek ideaal uit vroeger tijden, 
maar was een onafhankelijk genie. Het sublieme in de kunst, een idee ontleend aan de 
achttiende-eeuwers Burke en Reynolds,144 dat Niccolini omschreef als een even 

 

Michelangelo’s stijl in de vroege negentiende eeuw: S. Rolfi Ozvald, ‘Espressione e bello ideale: Onofrio Boni e 
la Riflessione sopra Michelangelo Buonarroti del 1809’ in: La pittura di storia in Italia (2008), 101-111. 
140 Zie over Tommaseo’s Michelangelo: A. Gendrat Claudel, ‘Michel-Ange par Tommaseo: Buonarroti ou “Le 
moyen-âge personnifié dans un esprit de géant”’in: Revue des études italiennes 51 (2005) 3/4, 223-232. 
141 Het citaat is afkomstig uit Onofrio Boni’s eerder genoemde Riflessioni sopra Michelangelo Buonarroti (1809), 
aangehaald in: Rolfi Ozvald, ‘Espressione e bello ideale’, 102. 
142 Zie hiervoor Scritti d’arte del primo Ottocento, met name ‘La fortuna degli artisti’ 847-857 en 1022, 1049, 1053. 
In deze paragraaf gaat het enkel om de perceptie van Michelangelo’s leven en werk in Florence in 1529-1530. 
Zie voor de negentiende-eeuwse verbeelding van zijn persoon in de schilderkunst nog altijd de catalogus 
Romanticismo storico, 80 en 110-111 en – vooral voor de tweede helft van de eeuw: Michelangelo nell’Ottocento: il 
Centenario del 1875 (Milaan, Charta, 1994), S. Corsi (red.), tentoonstellingscatalogus Florence, Casa Buonarroti, 
1994. 
143 G.B. Niccolini, Del sublime e di Michelangelo. Discorso [...] letto in occasione della solenne distribuzione dei premi 
triennali nella R. Accadmia delle Belle Arti in Firenze l’anno 1825 (Florence, Piatti, 1825), herdrukt in: Antologia 
LVIII (1825) 80-93 en in: Il Nuovo Ricoglitore I (1825) deel IV, 872-86, herdrukt in 1828 (Tip. all’Insegna di 
Dante) en opgenomen in Niccolini’s Opere (Florence, Le Monnier, 1858) vol. III, 72-89. Een gedeelte van de 
tekst is later opgenomen in twee bloemlezingen van Italiaanse kunsthistoriografie en –kritiek van de eerste helft 
van de negentiende eeuw die hier eerder genoemd werden: Testimonianze e polemiche figurative, aldaar 80-82 en 
Scritti d’arte del primo Ottocento, 859-866. Hier is gebruikgemaakt van de fotomechanische herdruk van de 
publicatie in Antologia: Gli scritti d’arte della Antologia, vol. 3, 98-111, oorspronkelijke nummering 80-93, aldaar 
83. Zoals Niccolini zelf meldt in een voetnoot van zijn opstel maakte het deel uit van een voorgenomen 
biografie over Michelangelo waartoe hij was aangespoord door de kunstenaar Arcangiolo Migliarini, over wie 
ook het onderstaande. 
144 Burke omschreef het sublieme als de tegenhanger van het schone, een esthetische ervaring die intimideert en 
ontzag inboezemt en de mens op zijn plaats wijst, en daarmee zowel genot verschaft als tot maatschappelijke 
deugdzaamheid aanspoort. Over het idee van het sublieme, te beginnen bij het achttiende-eeuwse Britse debat 
over smaak en schoonheid en de ideeën van Burke, bestaat een uitvoerige literatuur. Zie bijv. P. de Bolla, The 
discourse of the sublime (Oxford UP, 1989) en W. Krul, ‘Genot en welbehagen. Edmund Burke over het sublieme 
en het schone’, de inleiding bij E. Burke, Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het 
sublieme en het schone (Groningen, Historische Uitgeverij, 2004), vert. W. Krul, 13-59, aldaar ook de bibliografie 
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ondoorgrondelijke als onverklaarbare ‘Immensa forza adoprata a sicurezza o terrore’, was dus 
evenzeer het bewijs voor de sublieme persoonlijkheid van de kunstenaar. Die manifesteerde 
zich niet alleen in vorm en stijl, maar in de ‘sublimità di concetti’ van zijn kunstwerken. Voor 
de patriot Niccolini leed het geen twijfel dat Michelangelo’s werk was geconcipieerd uit 
dienstbaarheid aan zijn vaderland, de republiek Florence, net als zijn leven. In zijn ogen 
waren de creaties van de kunstenaar dan ook doortrokken van hetzelfde patriottisme als de 
onversaagde inzet en het vernuft die hij bij het fortificeren van de stad had getoond.  
 Voor zover nu bekend is, resteren er geen werken van Michelangelo uit de tijd van de 
laatste republiek die dit vurig patriottisme onomstotelijk bewijzen. Bijvoorbeeld zijn nooit 
uitgevoerde plan voor een beeld van Samson die een Filistijn verslaat, als teken van de 
herwonnen vrijheid van Florence, ontstond eerst nadat hij er in 1528 van de Signoria een 
opdracht voor had ontvangen.145 Maar in hun ijverige overtuiging hadden Niccolini en de 
romantische generatie van het Risorgimento geen moeite om die bewijzen toch te vinden, in 
Michelangelo’s vroegere of latere oeuvre en in onrechtmatig aan hem toegeschreven 
kunstwerken. 
 In 1824 begon het met een onschuldige identificatie van een beeld in de Boboli-
tuinen achter het Pitti-paleis. De schilder Arcangiolo Migliarini uit Rome ontwaarde daar 
tussen vele inferieure sculpturen het marmeren beeld van een Apollo, dat hij meteen 
vereenzelvigde met het beeld dat Michelangelo de pauselijke commissaris Baccio Valori zou 
hebben geschonken na zijn aanhouding in 1530.146  
 Terwijl de toeschrijving in dit geval nog strookte met de Vasariaanse traditie, ging de 
interpretatie die Niccolini een jaar later gaf van een ander beeldhouwwerk daar lijnrecht 
tegenin. In de Vite werd verteld hoe Michelangelo ’s nachts heimelijk verder werkte aan de 
sculpturen voor de grafkapel van de Medici, terwijl hij overdag de stadsmuren tegen diezelfde 
Medici moest versterken.147 Niccolini nam nu diametraal stelling tegenover deze voorstelling. 
De sculpturen in de San Lorenzo waren in zijn visie een manifest van de sublieme 
vaderlandsliefde van de kunstenaar. Toen Florence was gevallen bleef Michelangelo 
onwankelbaar weigeren zich te schikken naar de tirannie. Zo behield hij als kunstenaar de 
vrijheid om tenminste de eer van de voormalige republiek Florence te kunnen verdedigen, als 
ultieme artista cittadino. Als eerste meende Niccolini nu de eigenlijke bedoeling van 
Michelangelo te bespeuren in het beeld van Lorenzo di Piero de’ Medici, hertog van Urbino 
(afb. 73): 

 

op 247-250. In het bijzonder over Michelangelo en de betekenis van de vermaarde ‘terribilità’ van zijn werk 
voor het concept van het sublieme, zie G. Melchiori, Michelangelo nel Settecento inglese. Un capitolo di storia del 
gusto in Inghilterra (Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950), 36 e.v. en M.H. Duffy, ‘Michelangelo and the 
sublime in romantic art criticism’ in: Journal of the history of ideas 56 (1995), 217-238. 
145 Roth, The last Florentine republic, passim, en vooral 186-190. Michelangelo zou het beeld nooit maken; het 
blok marmer zou later worden gebruikt door Baccio Bandinelli voor de beeldengroep van Hercules en Cacus. 
146 De episode wordt verteld door Vasari, Le Vite, 1226-1227. Nadat andere deskundigen Migliarini in zijn 
vondst gelijk hadden gegeven, werd het beeld op groothertogelijk bevel overgebracht naar de Imperiale e Reale 
Galleria di Firenze, in het Pitti-paleis. Zie ook de bespreking van de aanwinsten in die collectie, ‘Nuovo acquisti 
fatti dall’I. e R., Galleria di Firenze’ in: Antologia XXXXIII (juli 1824), 28- 33, aldaar 33, herdrukt in Gli scritti 
d’arte, vol. II, 358-363, aldaar 363. De afmeting die Vasari van het beeld geeft, wordt overigens wel gecorrigeerd 
van ‘tre braccia’ tot ‘braccia due e mezzo’. Aldaar, noot *. 
147 Vasari, Le Vite, 1224. 
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‘Ma niuno finora osservò qual fosse in quella statua l’intendimento del generoso propugnator di 

Firenze. [...] Ma fra gli esigli, e le morti dei suoi vendicar tentava coll’ingegno quella patria che 

non potea più difender coll’armi, e fare in quel marmo la sua vendetta immortale.’148 

 
Op het jonge gelaat van Lorenzo, die in gepeins verzonken op zijn tombe zit, las Niccolini 
diepe gevoelens van wroeging. Het was alsof de dood hem vanuit de diepte voorspiegelde: 
‘Scendi ove comincia pei potenti la giustizia degli uomini e quella di Dio.’ Het beeld van de 
Nacht wees erop dat de pracht van de Medici van korte duur was geweest en dat deze wrede 
Lorenzo er geen enkel aandeel in had gehad. 
 Aan D’Azeglio ging deze interpretatie geheel voorbij. ‘Invece di queste 
personificazioni mitologiche, s’io ero Michelangelo avrei posto su questi avelli i setti peccati 
mortali’, schreef hij.149 Voor Guerrazzi echter was het idee dat Michelangelo zich met zijn 
beelden zou hebben gewroken op de Medici zeer overtuigend. In zijn roman stelde hij deze 
wraak voor als het inlossen van een eed die Michelangelo zwoer toen hij naar Rome vertrok 
en nog één keer woedend vanuit de heuvels naar het verslagen Florence omzag: ‘Io la 
vendicherò!’ en, naar zijn handen kijkend, ‘Voi sole mi basterete allo intento!’150 Niccolini 
had met zijn gave om te ‘sentire Michelangelo’ in de beelden van de grafkapel precies deze 
intentie aangewezen. Recente publicaties van Niccolò Tommaseo en Sebastiano Ciampi over 
Michelangelo’s onvoltooide graftombe voor Julius II bevestigden het beeld van een 
wraakzuchtige Michelangelo. De kunstenaar was immers belet zijn levenswerk te voltooien 
door de Medici-paus Clemens VII, een van de ‘parricides de sa patrie’.151 Guerrazzi liet 
daarom geen ruimte voor andere zienswijzen, zoals die van Varchi, die had beweerd dat 
Michelangelo ‘più per bella paura che per voglia’ aan de opdracht in de San Lorenzo had 
gewerkt. Het beeld dat Niccolini had geschetst werd voor de romancier ten slotte nog 
bevestigd door de verzen die Michelangelo zelf over het beeld van de Nacht voor de tombe 
van Giuliano de’ Medici (afb. 74) zou hebben geschreven, als een verhulde toespeling op de 
ondergang van de republiek: 

 
‘Mi è grato il sonno e più l’esser di sasso 

INFIN CHE IL DANNO E LA MEMORIA DURA; 

Non udir, non veder mi è gran ventura: 

Però non mi destar, deh! Parla basso.’152  
 

 
148 Antologia LVIII (1825), 80-93 in: Antologia: Gli scritti d’arte, 98-111, aldaar 107. De cursivering is van mij. 
149 Dit schreef hij naar aanleiding van zijn bezoek aan de San Lorenzo met zijn vrouw en Enrico Mayer, 
geciteerd in M. de Rubris, Il cavaliere della prima passione nazionale, 32. De bron voor dit citaat is een kladversie 
van D’Azeglio’s Ricordi. 
150 Guerrazzi, Assedio, 698. 
151 Lettera di Michelangelo Buonarroti per giustificarsi contro le calunnie degli emuli e de’ nemici suoi sul proposito del sepolcro 
di Papa Giulio II trovata e pubblicata con illustrazioni da S. Ciampi (Florence, Passigli, 1834); N. Tommaseo, 
‘Michel-Ange’ in: Idem, Bellezza e civiltà [1857] (Milaan, Marzorati Editore, 1971), A. Mazzotti (red.), 198-202, 
geciteerd op 202. Oorspronkelijk verscheen het stukje in Parijs in het blad Le Temps (1833-1834). 
152 Guerrazzi, Assedio, 699, de kapitalen zijn van de auteur. Michelangelo schreef dit vers in antwoord op een 
lofdicht op zijn werk van Giovan Battista Strozzi. 
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Met de grafsculpturen voor de Medici had Michelangelo postuum zijn gram gehaald op de 
vijanden van de vrije republiek. Tijdens het beleg - aldus Guerrazzi – had hij in het geheel 
niet aan deze beeldengroep gewerkt, zoals Vasari had geschreven, maar aan een ander werk. 
Terwijl hij overdag koortsachtig de bouw van de vestingwerken dirigeerde, beitelde hij ’s 
nachts frenetisch aan een beeld van ‘La Gloria militare o la Vittoria’. De sculptuur die 
Guerrazzi in deze passage voor ogen stond, bevindt zich momenteel in het Palazzo degli 
Alessandri in de Borgo Albizi te Florence. De achttiende-eeuwer Anton Francesco Gori had 
het beeld in zijn annotaties bij Ascanio Condivi’s Vita di Michelangelo als Gloria Militare Alata 
aan Buonarroti toegeschreven en gesuggereerd dat het gemaakt was toen Michelangelo 
werkte aan de fortificaties bij de San Miniato. Ook al had Gori geen enkel bewijs voor deze 
suggestie gevonden in de contemporaine bronnen, zijn toeschrijving zou tot ver in de 
twintigste eeuw stand houden. Zoals men nu weet, is deze incorrect. In werkelijkheid gaat 
het om een beeld van Niccolò Tribolo.153 Maar voor Guerrazzi betrof het beslist een 
Michelangelo en de gegevens uit de teksten van Condivi en Gori, waarnaar hij in de roman 
expliciet verwees, kwamen hem uitstekend van pas.154  
 Om zijn beschrijving aanschouwelijk te maken, dient hier een afbeelding van een 
achttiende-eeuwse gravure van Francesco Zuccarelli, die ook te zien was op de 
tentoonstelling bij het vierde eeuwfeest van Michelangelo (1875), ter illustratie van het beeld 
(afb. 75). Guerrazzi’s Michelangelo lijkt zich ervan bewust dat dit niet zijn beste werk was, 
maar wijt dat aan de omstandigheden: ‘l’ho condotta così alla grossa senza modello e di notte’. 
De figuur stelde het volgende voor: 
 

‘ella [la Gloria Militare o la Vittoria] era in atto che volgendo il capo dall’altra parte non 

curava mirare la città di Firenze, che appunto le veniva a mano sinistra: aveva l’ale; in capo 

l’elmo, ed armi e simboli altri diversi sparsi sul monte che le serviva di base.’155 

 
De interpretatie die Guerrazzi aan het beeld gaf, is een metafoor voor zijn lezing van het 
Florentijnse beleg. De Overwinning zou weldra haar vleugels spreiden en Florence ontgaan, 
al kon de stad nog proberen haar op haar trage, stenen vlucht in te halen en voor zich te 
behouden. Maar uit het verwijtende, afgewende gezicht van de Victorie was eigenlijk al 
duidelijk dat er nauwelijks hoop meer was, immers: ‘Ogni antico valore nei fiorentini petti è 
affatto spento...’.156 

 
153 Zie hiervoor Michelangelo nell’Ottocento. Il centenario del 1875, 22 en 66-67. Vgl. ook: Francesco Zuccarelli 1702-
1788. Atti delle Onoranze, Pittigliano 1989 (Florence, Centro Editoriale Università Internazionale dell'Arte, 
1991), 38, afb. 16. 
154 Guerrazzi, Assedio, 242, noten 1-4. 
155 Idem, 242-243. 
156 Melchiorre Missirini zou later deze interpretatie volgen. Hij schreef over dit beeld: ’[Michelangelo] la fece 
alata per mostrare che fuggia di mano ai Toscani, e la pose in modo che rivolgesse il tergo a Firenze, in 
significazione che più non si ritrovava il prisco terribile valor ne’ Fiorentini’, Difesa di Michelangelo, 18. Overigens 
dacht Missirini wél dat de kunstenaar tegelijkertijd aan de grafkapel van de Medici had gewerkt, nl. aan het 
beeld van de Nacht, waarmee hij zich toen al op de Medici zou hebben gewroken. Hij kwam met deze 
voorstelling van zaken tegemoet aan de beschrijving van Vasari zonder iets te hoeven afdoen aan het 
republikeins patriottisme van zijn held. 
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Toch was Michelangelo er in L’Assedio ook getuige van geweest dat vooral het eenvoudige 
Florentijnse volk proeven van grote moed en opofferingsbereidheid had gegeven. In een 
ander kunstwerk meende Guerrazzi Michelangelo’s getuigenis te kunnen aanwijzen van een 
opzienbarend moment waarop die volkse vaderlandsliefde zich had gemanifesteerd. De 
episode werd ook verhaald in de Istorie van Jacopo Nardi, die voor Guerrazzi als bron moet 
hebben gediend voor de eerste passage in zijn roman waar Michelangelo optreedt. Naar 
aanleiding van de onaanvaardbare voorstellen van paus Clemens VII voor een capitulatie 
twistten vertegenwoordigers van Arrabbiati, Palleschi en Ottimati in de Signoria over de 
wenselijkheid van een pratica, een volksraadpleging. Michelangelo wordt hier opgevoerd als 
Arrabbiato, net als Nardi, die pleit: ‘volgetevi alla carità del popolo: i ricchi non hanno 
viscere, e il popolo vi porterà il suo ultimo soldo, il suo ultimo figliuolo.’ Het gelijk van de 
Arrabbiati wordt terstond bewezen: de oude vrouw Monna Ghita breekt in tijdens de 
vergadering en protesteert tegen het besluit van de Signoria om alle mannen van 18 tot 36 
jaar te mobiliseren. Ze heeft één zoon van 16, Ciapo, en vindt het onverteerbaar dat hij niet 
voor zijn stad mag strijden. Ze zou hem hebben voorgehouden: ‘ricordati [...] avermi 
promesso di tornare ad annunziarmi libera la Patria o non tornare più.’157 Nardi was diep 
getroffen en zou het voorval ter plekke op een stukje papier hebben gekrabbeld. 
Michelangelo was zo geroerd dat hij van het gelaat van deze vrouw een vlugge schets zou 
hebben gemaakt.  
 Van zo’n schets was er in Guerrazzi’s tijd geen spoor.158 Hij stelde zich echter voor dat 
Michelangelo’s ontmoeting met Monna Ghita wel zijn neerslag móest hebben gekregen in 
diens werk. Terwijl later in de negentiende eeuw het idee opgang deed dat deze popolana 
model stond voor een van de Sybillen in de Sixtijnse kapel, identificeerde Guerrazzi haar in 
de eerste plaats met een van Le Parche of schikgodinnen op een schilderij dat hij in de Galleria 
van het Pitti had gezien. Het werd in die tijd inderdaad aan Michelangelo toegeschreven.159 
Terwijl Giovanni Battista Niccolini zich in zijn officiële bespreking van het schilderij (afb. 76) 
in de serie Imperiale e Reale Galleria Pitti illustrata (1837) niet kon permitteren de suggestie van 
Guerrazzi te herhalen, had die toch een zeker succes. Dat bleek wel toen enkele jaren later de 
schilder Giulio Piatti, die eerder voor Puccini had gewerkt, een doek exposeerde met de titel 
Le tre Parche espresse secondo un nuovo concetto.160 De figuur van Monna Ghita ging zo een eigen 

 
157 Guerrazzi, Assedio, 179, ook noot 2. Het voorval is inderdaad terug te vinden in Jacopo Nardi’s Istorie,  
158 Ook aan het einde van de negentiende eeuw namen vooraanstaande Italiaanse kunsthistorici als Camillo 
Jacopo Cavallucci, Aurelio Gotti en Angiolo Fabbrichesi het idee over dat Monna Ghita model zou hebben 
gestaan voor Michelangelo’s werk, in het bijzonder in een portettekening die hij zou hebben gemaakt als 
‘ricordo di quella Monna Ghita tessitrice, la quale offerse alla Signoria l’unico figlio quattordicenne’ (Cavallucci), 
in het Gabinetto dei Disegni degli Uffizi. Deze gedachtegang werd door kunsthistorici als Berhard Berenson, 
Erwin Panofsky en Paola Barocchi verworpen, zie hierover: P. Barocchi, Michelangelo e la sua scuola (Florence, 
Olschki, 1962-64) 3 vol., aldaar vol. 1, 240 e.v. 
159 Het schilderij werd ook toegeschreven aan Rosso Fiorentino. In werkelijkheid gaat het om een werk van 
Francesco Salviati uit ca. 1550, nog altijd te zien in de Galeria Palatina, Palazzo Pitti, Florence. De verkeerde 
toeschrijving aan Michelangelo werd ook in 1851 al zonder scrupules opgemerkt door Gustave Flaubert bij zijn 
bezoek aan Florence, zie: A.J. Tooke, Flaubert and the pictorial arts: from image to text (Oxford UP, 2000), 251.  
160 G.B. Niccolini, ‘Illustrazione di un dipinto di Michelangelo Buonarroti. Le Parche’ in: Imperiale e Reale 
Galleria Pitti illustrata (Florence, Galileiana, 1837) L. Bardi (red.), vol. I, later opgenomen in: G.B. Niccolini, 
Opere (Florence, Le Monnier 1844), vol. III, 343-349. Volgens F. Mazzocca, Scritti d’Arte del primo Ottocento, 
1065, verscheen de ‘Illustrazione’ ook als een separaat druksel. Bij Niccolini’s Illustrazione verscheen een 
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leven leiden, naar de geest van Guerrazzi. In de jaren 1840 werd ze in het proza van de 
Florentijnse patriotte Isabella Rossi zelfs voorgehouden aan het vrouwelijke publiek als een 
model van offerbereidheid voor het vaderland.161 En vanaf 1848 zou Monna Ghita ook in de 
schilderkunst een bescheiden succes beleven, steeds verbeeld in dat ene moment waarop ze 
haar dierbaarste aanbiedt aan de Signoria, terwijl ze aandachtig wordt gadegeslagen en 
geportretteerd door Michelangelo.162 
 
De patriot verbeelden: monumenten voor Ferrucci 
 
Zowel Guerrazzi als D’Azeglio hadden zich erover beklaagd dat de nagedachtenis aan het 
beleg, in het bijzonder aan Ferrucci en de slag bij Gavinana, verwaarloosd werd. Met hun 
romans en betrokkenheid bij de totstandkoming van schilderijen hadden zij ervoor gezorgd 
dat deze episode aan de vergetelheid was onttrokken en een plaats had gekregen in de wereld 
van kunst en letteren, in leeskabinetten, bibliotheken en tijdschriften, in de Academie of in 
privéresidenties. Dat het daar niet bij bleef, zal de beide auteurs alleen maar hebben gesterkt 
in hun overtuiging van het potentieel van deze geschiedenis. In de jaren 1840 werd namelijk 
duidelijk dat voor de oorlog van 1530 ook een prominente plaats was weggelegd in het 
openbare leven, in de publieke ruimte, in de actualiteit. 
 Die prominentie gold niet voor de geschiedenis van het beleg als geheel. Zoals gezegd 
concentreerde de historische belangstelling zich steeds meer op enkele historische figuren, die 
als personificaties van vaderlandse deugdzaamheid werden voorgesteld. Bij de figuur van 
Michelangelo ging het om artistieke en morele deugden, naast de liefde en moed voor 
Florence die hij in werk en gedrag tentoon had gespreid. Francesco Ferrucci werd vereerd 
vanwege zijn militaire kwaliteiten, zijn inzicht, strijdlust en moed en vooral zijn 
onvoorwaardelijke bereidheid zich op te offeren voor zijn stad. Terwijl Michelangelo een 
geestelijk offer had gebracht door zijn reputatie op het spel te zetten, stelde Ferrucci zijn 
leven in de waagschaal om de republiek te redden en hij betaalde deze loyaliteit uiteindelijk 
met zijn leven. Naarmate in de eigentijdse retoriek de roep om een patriottische riscatto luider 
klonk en onafwendbaar leek dat het tot een gewapende confrontatie zou komen, groeide de 
populariteit van deze figuur explosief. In de jaren 1840 nam ze een bijzonder hoge vlucht. 
Van de rijke geschiedenis van het beleg bleef zo uiteindelijk niet veel meer over dan de 
statische, haast monumentale representatie van deze symboolfiguur. 

 

gravure naar het schilderij door Antonio Bertoli (afb. 66). Zie voor de vermelding van Piatti’s schilderij: 
Gazzetta di Firenze nr. 120 (7 okt 1841), 6. Het is onbekend waar het schilderij zich bevindt. 
161 Prose e poesie di Isabella Rossi fiorentina (Florence, Stamperia Granducale 1841), 2 vol., aldaar vol. 1, dat onder 
meer bestaat uit een uiteenzetting over ‘Le Donne Toscane – Famose per cittadine virtù’ en ‘La madre 
Fiorentina. Racconto storico’, aldaar over Monna Ghita, 19-24. Het is tekenend voor het succes en de strekking 
van de tekst dat een deel ervan werd opgenomen in Esempi di virtù italiana narrati da nostri classici storici e raccolti ed 
ordinati con apposite riflessioni e note da S.P. Zecchini e A. Vianti (Turijn, Unione Tipografia Editrice, 1843-1844), 
zie de tweede editie (1859), 224-226. 
162 In 1848 werd in Turijn een schilderij met deze voorstelling geëxposeerd door de jonge Costantino Sereno. 
Het meest beroemde voorbeeld is Annibale Gatti’s fresco Monna Ghita presenta il figliuolo alla Signoria di Firenze 
(ca. 1862) in het Palazzina della Meridiana, in het Pitti-paleis te Florence. Voor deze en andere voorbeelden, zie 
Romanticismo storico, 81 en 373. 
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De populariteit van Ferrucci zou tot aan het revolutionaire biennio vooral beperkt blijven tot 
Toscane. Maar ook daar was er tot in de jaren 1840 van publieke waardering voor deze figuur 
nog weinig te merken. Massimo D’Azeglio ontdekte tot zijn verbazing dat in Gavinana 
slechts de verhalen van de priester en de boeren herinnerden aan de fatale slag. Zelfs de plaats 
van het graf van Ferrucci, niet lang daarvoor ontdekt, was niet aangeduid.163 Toen hij het 
voorstel deed om er een gedenksteen aan te brengen, stuitte hij tot zijn verbijstering op 
weerstand. Deze ondankbaarheid jegens een man die zijn leven had gegeven voor het 
vaderland, was voor hem onverteerbaar: ‘Ed alla Malibran si inalzano monumenti!’164 Anders 
dan D’Azeglio aanvankelijk dacht, werd het gedenkteken waarschijnlijk niet tegengehouden 
door de plaatselijke bevolking, maar door de autoriteiten in Florence. Al vòòr zijn bezoek, 
mogelijk na de ontdekking van het skelet, was een initiatief van enkele jonge Pistoiezen om 
een inscriptie te plaatsen spaak gelopen.165 Toen D’Azeglio besloot zijn plan door te zetten, 
ondervond ook hij dat het Ufficio di Censura in Florence geen toestemming wilde verlenen 
voor het aanbrengen van een gedenkteken. Pas na enkele jaren kon op de rechter buitenwand 
van het kerkje aan het dorpsplein de volgende inscriptie worden onthuld:166 
 

‘Qui combattendo per la patria 

morì il capitano Francesco Ferrucci 

il tre agosto dell’anno 1530.’ 
 
Een van de aanwezigen bij de onthulling van de steen op 2 augustus 1841 voorvoelde goed 
dat, na dit moeizame begin, de herinnering aan Ferrucci een grote toekomst wachtte. Volgens 

 
163 De pastoor vertelde de reiziger dat niet lang geleden bij de bouw van een porticus naast de kerk een groot 
skelet was opgegraven. Het was gehuld in een turquoise kostuum, afgezet met ronde knopen, versierd met een 
kruisje. Omdat ook de traditie wilde dat Ferrucci onder de dakrand van de kerk was begraven, twijfelde 
niemand eraan dat dit het stoffelijk oveschot was van de Florentijnse held. Zie D’Azeglio, I miei ricordi, 385-386. 
In San Marcello Pistoiese bevond zich, zoals D’Azeglio opmerkte, overigens wél een inscriptie gewijd aan 
Ferrucci, vermoedelijk uit de zestiende eeuw. Zie voor deze en andere gedenktekens, gewijd aan Ferrucci: L. 
Ghelli, ‘Lapidi dedicate a Francesco Ferruccio’ in: Idem, Gavinana, 3 agosto 1530 (Pistoia, Centro di Cultura 
Scientifica “Gemelli”, 1997), 54. 
164 D’Azeglio, I miei ricordi, ibidem. Maria Felicita Malibran was een gevierde prima donna in de Italiaanse en 
Europese theaters. 
165 Zie voor deze informatie G. Arcangeli, ‘Iscrizione a Gavinana’ in: Ricordati di me. Strenna fiorentina, anno II 
(Florence, Stamperia Granducale, 1842), 37-39. Arcangeli was zelf bij dit initiatief betrokken. Het ligt voor de 
hand dat ook Puccini er een aandeel in had. Mogelijk gaat het hier om dezelfde groep lieden, aangevoerd door 
Puccini, die in 1839 op het idee kwam om in Gavinana opgravingen te beginnen. Zie hiervoor de weinig 
enthousiaste reactie van Guerrazzi op het plan in zijn brief aan Puccini, d.d. 1 mei 1839, in: F.D. Guerrazzi, 
Lettere, nr. 64, 57-58. 
166 D’Azeglio diende persoonlijk het verzoek in voor de inscriptie bij de ambtenaar van het Uffico di Censura, 
frater Mauro Bernardini, wat valt af te leiden uit een brief uit Milaan aan Enrico Mayer van 8 februari 1839: ‘Per 
quella tale iscrizione del Ferruccio non venne mai né un sì né un no. Se aveste mezzo di comunicazione con 
P[adre] Mauro [Bernardini] bisognerebbe fargliene domandare.’ In: D’Azeglio, Epistolario vol. I, 381. De pastoor 
van Gavinana lijkt ook te zijn ontmoedigd om medewerking te verlenen aan D’Azeglio’s plan. Op 29 augustus 
1841 schreef D’Azeglio, nog niet op de hoogte van de recente plaatsing van de inscriptie, aan Bartolomeo Cini: 
‘Cosa diavolo gl’importa al prete di Gavinana che vi sia o non vi sia quel sasso?’ Epistolario, vol. II, 36. Blijkbaar 
had D’Azeglio het aan een broer van Bartolomeo, Tommaso Cini overgelaten om de priester van het plan te 
overtuigen: ‘Vi prego di ringraziare vostro fratello del incomodo sofferto per cagion mia (in parte) nel livrer 
bataille al Pievano, ed insieme fategli miei rallegramenti per la vittoria.’ Zoals uit het voornoemde artikel van 
Arcangeli blijkt, werd de steen uiteindelijk niet onthuld in 1840, zoals de tekst van de inscriptie vermeldt, maar 
op 2 augustus 1841. 
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deze abt, Giuseppe Arcangeli uit San Marcello, was men hiervoor vooral dank verschuldigd 
aan D’Azeglio, die alleen met zijn initialen onder de inscriptie bij de ceremonie aanwezig 
was. Arcangeli voorzag zelfs een heuse traditie van bedevaarten naar Gavinana. Daartoe had 
hij een jaar voor de inauguratie van de steen al het initiatief genomen om in een huis aan het 
kleine dorpsplein een album klaar te leggen, waarin voortaan iedere bezoeker een getuigenis 
kon achterlaten.167  
 Toen Arcangeli in 1842 in de Strenna fiorentina verslag deed van de ceremonie, was 
van een pelgrimage nog geen sprake. Wel was de populariteit van Ferrucci gestaag gegroeid. 
In 1840 had Niccolò Puccini in de tuin van zijn Villa di Scornio een standbeeld voor hem 
opgericht (afb. 77), voorzien van een inscriptie die hij zelf had geschreven.168 Vanaf 1842 
konden de vele bezoekers van Festa delle Spighe lezen hoe Ferrucci in 1530 was gestorven als 
vaandeldrager van het hele Italiaanse volk. In een dichtbundel van Gaspero Cozzi die in 
datzelfde jaar in Florence verscheen, leek over de nationale betekenis van de held evenmin 
twijfel te bestaan: ‘Ma Ferruccio immortal genio divino / Italo estremo per color che sanno’.169 
Die bekendheid van Ferrucci bij een breed publiek lijkt ook de Florentijnse intellectuele elite 
aan het hart te zijn gegaan. Eén jaar voor het verschijnen van de eerste aflevering van het 
Archivio storico italiano werd juist de Calendario italiano de publicatie gegund van een document 
dat Filippo-Luigi Polidori had ontdekt tijdens de speurtochten in de Florentijnse archieven, 
die hij in opdracht van markies Gino Capponi uitvoerde. De rubriek ‘Calendario storico 
italiano’ had als doel de ‘classi meno privilegiate’ of zelfs het ‘Popolo Italiano’ [...] ‘ogni 
giorno dell’anno un fatto di Storia patria’ te presenteren. In een appendix was nu ruimte 
gemaakt voor de recente vondst van Polidori, een beschrijving van Ferrucci’s 
oorlogshandelingen in Volterra en Gavinana.170 Hoe snel Ferrucci in deze tijd in Toscane 
doordrong tot een select gezelschap van illustere namen, blijkt ten slotte uit het Dizionario 
biografico universale (1842). Behalve een vertaling van de levens uit het Franse Dictionnaire 

 
167 Nl. het huis van de gebroeders Palmerini, waar Ferrucci volgens de overlevering zijn laatse adem had 
uitgeblazen. Het album wordt thans bewaard in het privé-archief van de familie Palmerini in Florence. Het 
register werd onder meer getekend door bijvoorbeeld D’Azeglio, Guerrazzi, Tommaseo, Carlo Poerio en later 
ook door Giuseppe Garibaldi, Renato Fucini en Felice Cavallotti. Zie ook C.G. Rosi, Gavinana e le memorie 
intorno a Francesco Ferrucci (Lucca, Tip. Gemignani, 1963), 7 en A. Grilli, ‘Guerrazzi a Gavinana’ in: Liburni civitas. 
Rassegna di attività municipale a cura del comune di Livorno, anno III (1930) fascicolo IV, 163-173, aldaar 167.  
168 De tekst van de inscriptie luidde: ‘A Dio vindice della libertà / Raccomandava il Ferruccio combattendo / Il 
Gonfalone del Popolo / Quando con danno più d’Italia che suo / Spirò la grand’anima in Gavinana / Campo 
scellerato di Miserie Italiane’. Zie hiervoor: Monumenti del giardino Puccini, 393-401, aldaar 391-392, waar de 
inscriptie voor het eerst in druk verscheen, samen met een loflied op Ferrucci en zijn pleitbezorger Puccini door 
Francesco Franchini. 
169 G. Cozzi, ‘La morte del Ferruccio. Sonnetto con le seguenti rime obligate’ in: Idem, Raccolta di poesie 
estemporanee (Florence, Tip. G. Mazzoni, 1842), 2 vol., aldaar vol. 1, 116. Cozzi dichtte in deze bundels ook 
over vele andere thema’s uit de Florentijnse geschiedenis, zoals de verdrijving van de Hertog van Athene, 
Cosimo I, Benvenuto Cellini, Dante, Petrarca, Buondelmonte Buondelmonti, etc. De eerste bundel bevatte ook 
‘Un apostrofe a Malatesta Baglioni’,11. 
170 Calendario italiano compilato da una società di amici del loro paese. Anno III, 1841 (Florence, Tip. Galileinana, 
MDCCCXL), aldaar ‘Al Benevolo lettore’ en ‘Appendice ai Calendari Storico e Biografico – Francesco Ferrucci 
a Volterra e a Gavinana’, 180-185. Het eindresultaat van Polidori’s ijvere archiefwerk in Italiaanse en Parijse 
bibliotheken zou pas in 1850 worden gepubliceerd: D. Giannotti, Opere politiche e letterarie di Donato Giannotti, 
cit. De introductie bij de appendix van de Calendario maakt ook melding van een andere, recente archiefvondst, 
nl. Ferrucci’s geboorteakte (d.d. 14 augustus 1489) door Vincenzo Salvagnoli aangetroffen in de 
parochiearchieven van de San Frediano. 
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bevatte het aanvullende gegevens en correcties op de Italiaanse ‘illustri’, zoals in het geval van 
Michelangelo. Voor de ‘insigne italiano’ Ferrucci werd echter een uitzondering gemaakt: hij 
was in deze editie een algehele nieuwkomer, die bij weten van de auteur tot dan toe ten 
onrechte in alle historische woordenboeken had ontbroken.171  
 De snelle opmars van Ferrucci maakte de weg vrij voor nieuwe initiatieven om 
publieke erkenning voor zijn daden te vragen. Een van de Florentijnen die claimde een 
nazaat van de kapitein te zijn, zag zijn kans schoon en liet in Gavinana een tweede inscriptie 
plaatsen waarop hij ook zijn eigen naam niet vergat.172 Terwijl dit ene initiatief leek te zijn 
ingegeven door het verlangen de eigen afkomst te verheerlijken, getuigde de toenemende 
adoratie voor Ferrucci in de loop van de jaren 1840 steeds meer van gemeenschapszin, die 
ook de Florentijnse of Toscaanse identiteit ontsteeg.  
 Dat gold ook voor het beeld van Ferrucci dat een plaats kreeg in het hart van 
Florence, in het ‘het Toscaanse pantheon’, de porticus van de Galleria degli Uffizi (afb. 78).173 
Al in het oorspronkelijke plan van de initiatiefnemer, de uitgever Vincenzo Batelli, was er 
voor de kapitein een nis gereserveerd, als een van de vier ‘Guerrieri e Salvatori della Patria’ 
uit de geschiedenis van Toscane. Het mag opmerkelijk lijken dat de autoriteiten in 1838 voor 
deze beeltenis hun toestemming gaven, terwijl de censor op hetzelfde moment met groot 
fanatisme Guerrazzi’s Assedio bestreed, waarin voor Ferrucci een prominente rol was 
weggelegd. Maar met deze historische figuur op zich had men geen problemen. Die was in 
de porticus juist zeer op zijn plaats. Vlak boven de nis waar het standbeeld moest komen, 
bevond zich immers al anderhalve eeuw zijn portret, samen met schilderingen van andere 
republikeinse figuren met wier nalatenschap het groothertogdom zich in de loop der tijd had 
weten te verzoenen. Het ging veeleer om de manier waarop hij verbeeld zou worden. En 
juist wat dit aspect betrof, werd het oorspronkelijke, gematigde plan voor de beeldengalerij 
ingehaald door de ontwikkeling die de representatie van Ferrucci had doorgemaakt. In 1844, 
toen eindelijk genoeg geld was vergaard om de beeldhouwer Pasquale Romanelli aan het 
werk te zetten, had de figuur in Toscane inmiddels de status van een Italiaanse, nationale 

 
171 Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri [etc.]. 
Prima versione dal Francese con molte giunte e correzioni (Florence, Passigli, 1842), 5 vol., aldaar vol. 2, 742-744. De 
biografische schets was van de hand van Felice Schifoni en zou later apart worden gepubliceerd als Biografia di 
Francesco Ferruccio scritta da F. Schifoni (Florence, Passigli, 1847) met op de achterzijde een lithografie van 
Pollastrini’s Morte di Francesco Ferrucci. De bewering van de auteur dat zijn tekst de eerste bijdrage over Ferrucci 
was aan een biografisch woordenboek, is niet helemaal correct. Ten minste voor zijn dood in 1821 had 
Francesco Benedetti Ferrucci’s leven beschreven als een van zestien biografieën van illustere Italianen 
(hoofdzakelijk Toscanen). Sommige levens werden eerder gepubliceerd; in 1843 verscheen de gehele bundel 
voor het eerst, met een voorwoord van L. Ciampolini: Vite d’illustri italiani descritte da Fr. Benedetto di Cortona 
tratte dall’autografo corretto e supplito per S.L.G.E.Audin di Rians socio di varie accademie (Lyon, Blanc/Hervier, 1843), 
225-240. Zie over Benedetti ook hier hoofdstuk 4. 
172 Ghelli, Gavinana, 55. Waarschijnlijk droeg Crisostomo Ferrucci bij deze gelegenheid een sonnet voor, dat 
een jaar later in de Strenna la primavera zou worden opgenomen. Zie La primavera. Strenna a benefizio degli asili 
infantili di Firenze per cura di Giuseppe Pagni (Florence, Le Monnier, 1844), 62. Crisostomo Ferrucci(o) is 
vermoedelijk de nazaat van een oom van Francesco over wie D’Azeglio in zijn Ricordi afkeurend spreekt als een 
op geld beluste profiteur van de groeiende populariteit van zijn voorvader. C. Ferrucci publiceerde bovendien 
Investigazioni storico-critiche sopra Bonifazio VII figliuolo di Ferruccio (Florence, Tip. della Pia Casa di Lavoro, 1847). 
D’Azeglio vertelt overigens ook dat hij in datzelfde jaar bezoek kreeg van diens miezerige zoon, Gustavo 
Ferrucci: ‘Piccolo, magro, umile, pallido e cortese, può servir di mostra di ciò che sono divenuti i Toscani sotto 
la cura medicea’, zie D’Azeglio, Ricordi, 390. 
173 Over de totstandkoming van dit beeld zie Gli uomini illustri del loggiato degli Uffizi, 206-212 en 240. 
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held. Drie jaar later kon het beeld worden onthuld op 25 juni, de feestdag van stadspatroon 
Johannes de Doper.174 Het patriottische vuur was inmiddels zo hoog opgelaaid, dat Romanelli 
een expliciete verwijzing naar Ferrucci’s waarde voor de nationale zaak niet achterwege had 
kunnen laten, ook al kwam het beeld op een zo representatieve plaats te staan, onder de 
officiële auspiciën van de groothertog. Behalve met de Florentijnse gonfalone, marzocco en lelie 
is de militair Ferrucci gedecoreerd met een medaillon met het motto: ‘Ai prodi Italiani 
Libertas’.175  
 Dat jaar kon de sterfdag van Ferrucci niet ongemerkt voorbijgaan. Op 3 augustus 
1847 bezochten ‘alcuni Italiani’ zijn tombe in Gavinana, waar een ‘Cantata nazionale’ ten 
gehore werd gebracht. Hoewel de aanwezigen op één na alle Toscanen waren, had de 
bijeenkomst onmiskenbaar het karakter van een nationaal eedgenootschap.176 In het refrein 
van de cantate werd het gezamelijk streven in de geest van Ferrucci bezworen: ‘Giuriam, o 
fratelli / Far libera e forte / La Patria che in sorte / Il Cielo ci diè.’177 Iets meer dan een 
maand later werd een eerste stap gezet om deze belofte in te kunnen lossen. Op 15 september 
1847 werd na een periode van aanhoudende demonstraties afgedwongen dat Leopold II 
instemde met de oprichting van de Guardia Civica. Het verbaast nauwelijks dat in de grote 
vreugde waarmee de Toscaanse patriotten hun bewapening vierden,178 de associatie met hun 
militaire held bij uitstek niet ontbrak. Niccolò Puccini bijvoorbeeld, liet bij deze gelegenheid 
voor de nieuwe burgerwacht een kanon gieten, dat hij ‘Francesco Ferrucci’ doopte.179 Uit 
een verslag dat de Rivista di Firenze deed van de voortdurende feesten, blijkt hoe behalve de 
Guardia Civica en Pius IX ook Francesco Ferrucci werd bezongen.180 Het aanbreken van het 
uur der wrake van de nationale eer wordt in de ode ‘A Ferruccio’ voorgesteld als de 

 
174 Romanelli koos in januari 1844 zelf voor de figuur van Ferrucci. In september van dat jaar stelde hij met veel 
succes een gipsmodel in de Accademia tentoon en even later, op eigen initiatief, in de nis waar uiteindelijk het 
beeld in marmer zou komen te staan. Naar aanleiding hiervan werd het beeld op 9 september 1845 bezongen 
door de jonge Accademico risoluto Francesco Leonetti, zie: [S. Gatteschi], Il Portico delle glorie Toscane. Trattenimento 
letterario che offrono agli amatori della Patria i giovani accademici risoluti nel collegio delle scuole pie di Firenze, la sera del 9 
settembre 1845 (Florence, Tip. Calasanziani, 1845), nr. 17. Een ander bewijs van het succes van zijn ontwerp is 
dat Romanelli inmiddels (1846) een ander beeld van Ferrucci had gemaakt en tentoongesteld. Het betreft een 
buste van Ferrucci ‘in sorte a T. Gasparini’, ook wel aangeduid als ‘Morte di Ferruccio’, zie Romanticismo storico, 
79 en de Catalogo delle opere ammesse nelle sale della Società Promotrice delle belle arti per la solenne esposizione dell’anno 
1846 secondo di detta società (Florence 1846), 15. Met tegenzin paste de beeldhouwer zijn ontwerp dan ook aan 
aan de wensen van zijn opdrachtgevers, waardoor het pas in 1847 kon worden onthuld. In 1850 exposeerde 
Romanelli opnieuw bij de Società Promotrice een sculptuur met dit thema, Catalogo delle opere presentate alla 
Società Promotrice (Florence 1850), nr. 4, sala V. 
175 Dit detail wordt in Gli uomini illustri del loggiato degli Uffizi niet opgemerkt. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat 
een dergelijke inscriptie deel zou hebben kunnen uitmaken van het oorspronkelijke plan, toen het in 1836 ter 
goedkeuring aan de groothertog werd voorgelegd. Vgl. de tekst op het medaillon met die van de ‘inscriptie’ bij 
het beeld uit 1856, toen de beeldengalerij werd voltooid: G. Silvestri, ‘Inscriptiones’ in: G. Benericetti Talenti, 
L’inaugurazione delle XXVIII statue di illustri Toscani (Florence 1856), 24: ‘FRANCESCUS. FERRUCCIUS / CUIUS. 
FIDE. ET. VIRTUTE / SALUS. REPUB. NITEBATUR / FATO. LIBERTATIS. INGRUENTE / EXTREMA. VIRIUM. AD. 
GABINIANUM. EXPERTUS / IPSO. PAENE. IN. CONFLICTU / ANIMAM. LIBERAM. EXPIRAVIT / A. MDXXX’. 
176 Zie over de betekenis van de eed in de patriottische retoriek: Banti, La nazione del Risorgimento, 56-60. 
177 Una Cantata Nazionale dedicata all’Illustrissimo Sig. Cavalier Priore Emanuele Fenzi da Lorenzo Badioli. Il 3 agosto 
1847 a Gavinana quando alcuni Italiani salutarono la tomba di Francesco Ferrucci is opgenomen in de band Miscellanee. 
Grosso volume composto da volantini (1840-1848), in de verzameling van mw. F. Gemignani Lupi in Montecatini 
Terme. Het document is gereproduceerd in: Francesco Ferruccio da Calamecca a Gavinana (2000), 43. De enige 
niet-Toscaanse aanwezige was de Milanese graaf Antonio Caccia. 
178 Zie o.a. L. Zangheri, Feste e apparati nella Toscana dei Lorena 1737-1859 (Florence, Olschki, 1996), 248-249. 
179 Cultura dell'Ottocento a Pistoia, 59. 
180 Rivista di Firenze, n. 33, derde serie, dinsdag 21 september 1847, 132. 
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wederopstanding van de held van de laatste republiek, een beeld dat ook in de iconografie 
weerklank vond (zie bijvoorbeeld afb. 79). 
 Nu Ferrucci werd getoond als een verrezene in de tempel van de Toscaanse glorie, 
kregen de steeds frequenter bezoeken aan Gavinana steeds duidelijker de trekken van een 
bedevaart. De meest memorabele van deze samenkomsten vond plaats op 10 oktober 1847 
(afb. 80).181 Geestelijke en wereldlijke vertegenwoordigers van verschillende dorpen uit de 
Montagna Pistoiese, Pescia, Prato, Pistoia, Florence en Siena trokken toen in een grote 
vlaggentocht onder luid gezang van nationale hymnes van San Marcello naar Gavinana, waar 
in de dorpskerk de vaandels gezegend werden. Met in haar midden de Italiaanse driekleur, 
begaf de menigte zich vervolgens naar het voormalige slagveld: 
 

‘Fu un momento veramente solenne. Le selve echeggiarono di canti, di suoni e di plausi; 

ognuno che aveva cuore italiano piangeva: le ossa dei sepolti dovettero agitarsi a quel suono e 

le anime degli eroi esultare sentendo che i popoli Italiani sono risorti e adorano la memoria di 

chi spese per la libertà il sangue e la vita.’182 

 
Opdat deze plaats nooit meer onopgemerkt zou blijven, werd een vijftal inscripties ingewijd 
die herinnerden aan Ferrucci’s laatste daden en daarmee aan ‘tre secoli di lutto di servitù 
d’ogni sventura’.183 Ten slotte werd een lange reeks voordrachten over de aanwezige mannen 
en vrouwen uitgestort. De strekking ervan was veel minder historisch dan eigentijds. Zoals 
een lied dat werd gezongen laat zien, was de naam van Ferrucci synoniem geworden voor de 
schreeuw om opstand en oorlog184 en was deze samenkomst vooral een samenzwering. 
Daarvan getuigt ook het ooggetuigenverslag van Giovanni Costantini uit Prato: 
 

‘O piazza du Cavinana, o sassi, che foste bagnati dal sangue di FRANCESCO FERRUCCIO, se voi 

foste fin qui ispiratori di poemi e d’istorie, or è giunto il tempo che voi siate ispiratori di 

 
181 Van de bijeenkomst werd een lithografie gemaakt (afb. 70) door Giuseppe Migliavacca naar een ontwerp van 
Nicola Sanesi, die op 10 oktober 1847 zelf in Gavinana was. De litho bevindt zich, behalve in de collectie 
Gemignani Lupi, ook in het Museo Ferrucciano in Gavinana, inv. nr. 126. Sanesi was ook de maker van ten 
minste twee schilderijen naar het Ferrucci-thema, zie het voorgaande. Onder de aanwezigen bevonden zich 
verder onder meer Pietro Contrucci, Pietro Odaldi, Francesco Vannetti, Giuseppe Arcangeli, Antonio Mordini, 
Niccolò Puccini en drie jonge Pistoiezen die het later alledrie tot generaal van het Italiaanse leger zouden 
brengen: Orlando Carchidio, Francesco Villani en Giuseppe Casuccini. Zie resp. Zangeri, Feste e apparati, 249; 
Rosi, Gavinana, 6; A. Comandini, L’Italia nei cento anni del secolo XIX giorno per giorno illustrata vol. II: (1826-
1849) (Milaan, Vallardi, 1902-1907), 1326; R. Giovagnoli, Ciceruacchio e Don Pirlone: ricordi storici della rivoluzione 
romana dal 1846 al 1849 con documenti nuovi (Rome, Forzani, 1894), 223 en de brief van Guerrazzi aan Puccini 
van 16 oktober 1847 in: Guerrazzi, Lettere, nr. 243, aldaar 199, noot 1. 
182 A. Vannucci, ‘Feste nazionali dei Popoli delle Montagne a Cavinana sul campo di battaglia del Ferruccio (10 
ottobre)’ in: Rivista di Firenze 38 (dinsdag 19 oktober 1847), 151-152. Vannucci was zelf bij de bijeenkomst 
aanwezig. 
183 Aldus de tekst van een van deze inscripties, zie: Iscrizioni da affigersi in Gavinana, il 10 ottobre 1847 (z.p. [maar 
Pistoia], Tip. Cino dei fratelli Bracali, 1847), V. De teksten voor de inscripties werden geschreven door Pietro 
Odaldi, president van de afvaardiging uit Pistoia. Zie P. P. Mucciarelli, Storia di Gavinana o Gavinana antico 
castello del Pistoiese (Pistoia, Tip. Cino dei fratelli Bracali, 1867), 112, een bewerking van de oorspronkelijke tekst 
van A. Mucciarelli, Storia ell’antico castello di Gavinana ovvero Cavinana composta da Adeadato Mucciarelli (Colle, 
Eusebio Pacini, 1848). 
184 Canto per l’inaugurazioni delle epigrafi onorarie a Ferruccio (1847), gedrukt pamflet uit de collectie Gemignani 
Lupi. 
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magnanimifatti. Noi l’abbiamo giurato sulla tomba di FRANCESCO FERRUCCIO; e noi 

l’atterremo.’185  

 
Dergelijke woorden zouden als muziek in de oren hebben geklonken van Guerrazzi, die op 
deze dag schitterde door afwezigheid. De boodschap die werd verkondigd was immers die 
van zijn roman, waaruit bovendien enkele fragmenten werden voorgelezen. In een brief 
waarin hij zich tot de verzamelde pelgrims richtte, liet Guerrazzi niet na op zijn eigen, grote 
verdiensten te wijzen. De roerige tijd die Toscane vanaf de zomer van 1847 doormaakte, had 
hem met hoop vervuld en zijn zelfbeeld tot megalomane proporties opgeblazen. Onder meer 
door het grote succes dat hij had beleefd als aanstichter van de recente ‘confederatie van 
Livorno’, die meer dan 40.000 mensen uit heel Toscane op de been had gebracht, meende 
Guerrazzi dat de tijd was aangebroken om de vruchten van zijn arbeid te oogsten. Als een 
moderne profeet Ezechiël had hij de verdorde botten van Ferrucci onder het stof vandaan 
gehaald en nieuw leven ingeblazen, en nu zag hij hoe de geest van Ferrucci het volk wakker 
had geschud en voor Italië één groot leger op de been had gebracht.186 
 Tegen het einde van de jaren 1840 bleek hoe effectief de mythe Ferrucci was, in twee 
opzichten die beide vervat waren in Guerrazzi’s hoopvolle woorden. Ten eerste raakte ze 
verbreid onder brede lagen van de bevolking, naarmate de dreiging van een oorlog toenam 
en het verlangen groter werd het volk te bewapenen. De spanningen in Toscane liepen snel 
op, toen de annexatie van het hertogdom Lucca leidde tot conflicten met de hertogdommen 
Modena en Parma, die vervolgens werden bezet door de Oostenrijkers. Aan het begin van 
1848 was Toscane in de ban van berichten over het uitbreken van de revolutie in Palermo en 
de bloedige repressie van protestbewegingen in Lombardije. Net als in Turijn ging ook in 
Florence de roep op om een nieuwe grondwet, die begin februari werd ingevoerd. Intussen 
lag de naam van Ferrucci, als we een anonieme ‘amico del popolo’ mogen geloven, op ieders 
lip. Er waren vlaggen en een kanon naar hem vernoemd en er was zelfs een koffiehuis dat zijn 
naam droeg. Van Florence tot in de kleinste dorpen werd hij op feesten bezongen. En in de 
theaters van Toscane werd zijn heldhaftige geschiedenis voor een breed publiek 
aanschouwelijk gemaakt.187 Terwijl een select gezelschap in 1848 in de salons van de Società 

 
185 G. Costantini, Saluto a Cavinana. Il 10 ottobre 1847 (Prato, Tipografia Guasti, 1847), laatste pagina, collectie 
Gemignani Lupi. 
186 Grilli, ‘Guerrazzi a Gavinana’ in: Liburni civitas, cit., 163-173. Precies 400 jaar na de slag bij Gavinana was 
deze aflevering van het Livornese tijdschrift gewijd aan Guerrazzi’s Assedio di Firenze. Het is niet geheel duidelijk 
of Arcangeli of Puccini de brief voorlas. Voor de tekst van Guerrazzi’s voordracht, zie: F. D. Guerrazzi, ‘Parole 
dette da F.D. Guerrazzi sopra il campo di Gavinana, il 10 ottobre 1847’ in: Idem, Scritti politici (Turijn/Milaan, 
Guigoni, 1862), 139-146. Guerrazzi zou later, vol verbittering over de Italiaanse actualiteit, de ceremonie van 
1847 en de bedevaarten naar Gavinana in het algemeen kleineren (maar dat wordt in Liburni civitas niet 
vermeld), zie: F.D. Guerrazzi, Vita di Francesco Ferruccio [1863] (Milaan, M. Giugoni, 1865), 320-321. 
187 Un sesto amico del popolo, La vita di Ferruccio. Racconto e consigli al popolo, pamflet (Pistoia, Stamperia Cino, 
22 januari 1848), eerste blad, collectie F. Gemignani Lupi. Het pamflet werd opnieuw gedrukt in Livorno als 
‘Vita di Francesco Ferruccio’ in: Cronaca popolare (Livorno, Fabbreschi Pergola, 1848), 152-170. De tekst spreekt 
expliciet van het optreden van Ferruccio in de theaters van Toscane, maar het ging daarbij vermoedelijk veeleer 
om politiek getinte manifestaties dan om theatrale voorstellingen. De enige uitzondering was het genoemde 
ballet. Ook in de tweede helft van de eeuw is Ferrucci afwezig in de theaters, terwijl Niccolò de’ Lapi er juist 
succesvol was. Zie hiervoor: Romanticismo storico, 289-293. De eerste compositie naar het thema vond plaats in 
Pistoia met het melodrama ‘Niccolò de’ Lapi. Dramma tragico in quattro parti di S.F. posto in musica dal maestro 
Giovanni Bracciolini da rappresentarsi nell’I.e R. Teatro dei Risvegliati in Pistoia la primavera del 1846 (Pistoia, 
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Promotrice andermaal naar schilderijen over het beleg keek, was in het Teatro della Pergola 
voor brede lagen van de bevolking het ballet Il Genio della Toscana o il Ferruccio te zien, in een 
zeer succesvolle reeks van maar liefst zestien voorstellingen.188  
 Behalve bij zulke openbare gelegenheden werd het volk echter ook bestookt met 
boekjes en pamfletten. Nu de beslissende vaderlandse oorlog zo dichtbij leek, volstond het 
niet langer om alleen het levensverhaal van Ferrucci te vertellen. De pamfletten gaven ook 
dringende ‘consigli al popolo’ om zich te mobiliseren en eensgezind de rijen te sluiten: 
 

‘Armi dunque ed unione, or che la patria lo dimanda; or più che mai che da’ nemici del nostro 

risorgimento siamo tutto dì minacciati e si può sempre temerre d’una invazione di territorio! La 

indipendenza nazionale d’Italia è riposta nel nostro braccio e nel nostro coraggio. Chi è di 

noi, che se la patria gridasse all’Armi! non vorrà imitare il Ferruccio?’189 

 
Ten slotte raakte de mythe van Ferrucci in de jaren veertig van de negentiende eeuw nog in 
een tweede opzicht verbreid: ze kreeg bekendheid buiten Toscane. Lange tijd was de 
Florentijnse kapitein daar weliswaar bekend uit de werken van de Florentijnse historici van de 
zestiende eeuw, maar een eigentijdse duiding van zijn figuur bleef beperkt tot de romans van 
D’Azeglio en Guerrazzi. De enige uitzondering was misschien Luigi Alessandro Parravicini’s 
bestseller Giannetto (1837), een schoolboek dat de jeugd met de trits God, gezin en vaderland 
een moralistische spiegel voorhield en waarin het beleg van Florence een van de vele 
‘Racconti morali tratti dall’Istoria d’Italia’ was. Giannetto’s brave portret van Ferrucci deed 
echter nauwelijks denken aan de gespierde taal die in het voorgaande is aangehaald.190 Een 
eerste poging om Ferrucci te introduceren bij het Milanese publiek werd in 1842 
ondernomen door Carlo Tenca, met een driedelig artikel in het blad Cosmorama pittorico. 
Tenca refereerde uitvoerig aan de roman van zijn vriend D’Azeglio en aan het initiatief om 
Ferrucci met een gedenksteen te eren. Maar hij maakte geen aanstalten om een verband te 
leggen tussen diens geschiedenis en de vaderlandse zaak van zijn eigen tijd.191 In Turijn werd 

 

Tipografia Cino, 1846), waarvan drie jaar eerder al een ‘scena e terzetto’ waren opgevoerd, zie de recensie: 
‘Teatri. Niccolò de’ Lapi. Scena e terzetto – Se non sdegni un puro fiore. Posto in musica dal sig. Giovanni 
Bracciolini – parole del sig. Fioretti’ in: La Rivista. Giornale artistico-letterario drammatico-musicale jg. IV, nr. 2, 
dinsdag 14 maart 1843. 
188 Zie resp. Catalogo delle opere ammesse nelle sale della Società Promotrice delle belle arti in Firenze per la solenne 
esposizione dell’anno 1846 quarto della società (Florence 1848), 4-7 (de betreffende schilderijen zijn hierboven 
vermeld in noot 103); Le cifre del melodramma. L’archivio dell’impresario teatrale Alessandro Lanari nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (1815-1870) (Florence, La Nuova Italia, 1982) M. de Angelis (red.), 2 vol., met een 
index van Lanari’s archief in de Biblioteca Nazionale in Florence, zie aldaar onder de titel van het ballet, dat 
werd opgevoerd tussen 27 december 1847 en 16 januari 1848, onder meer met Donizetti’s Lucia di Lammermoor. 
189 La vita di Ferruccio. Racconto e consigli al popolo, laatste blad. Dit pamflet was uitgegeven door een ‘Società degli 
amici del popolo’ die in Pistoia was opgericht door o.a. Contrucci, Fedi, Gatti, Franchini, Macciò, Fanfani, 
Tigri, Mazzei en Odaldi. Over deze ‘Società’, zie: P. Paolini, Pistoia e il suo territorio nel corso dei secoli (Pistoia, 
AIMC, 1962), 81-82. 
190 L.A. Parravicini, Il Giannetto. Letture pe’ fanciulli e pel popolo (Livorno, G. Antonelli, 18477). De eerste editie 
verscheen in 1837 in Como, een jaar nadat de Florentijnse ‘Società per l’insegnamento mutuo’ het boek had 
bekroond als meest voorbeeldige Italiaanse schoolboek. Il Giannetto zou tot het verschijnen van De Amicis’ 
Cuore het meest gelezen Italiaanse schoolboek zijn. 
191 [C. Tenca], ‘Francesco Ferruccio’ in: Il Cosmorama pittorico 28 (1842), 221-223, 29 (1842), 227-229 en 31 
(1842), 246-248. Behalve een reproductie van de gedenksteen waren ook afbeeldingen opgenomen van resp. het 
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het verhaal van Ferrucci’s laatste ogenblikken meer onomwonden gepresenteerd als een van 
de Esempi di virtù italiana (1843-44), een soort canon met historische verhalen uit alle 
windstreken die de Italiaanse trots moesten strelen. Ook hier ging het echter vooral om 
kennis, niet om daden. 
 Pas in de roerige tijd vanaf 1847 brengt de figuur van Ferrucci ook bij niet-Toscanen 
dadendrang teweeg. Bij de ceremonie van 10 oktober 1847 was, behalve die van zijn 
‘legioen’, zelfs de aanwezigheid van Vincenzo Gioberti voorzien.192 Het hoogtepunt van die 
dag was echter voor alle aanwezigen het moment waarop ‘het volk van Gavinana’ de tekenen 
van broederlijke genegenheid van het volk van Rome ontving. Terwijl Rome in de ban was 
van de hoopgevende hervormingen van Pius IX, wilden de vertegenwoordigers van oude 
stadswijken, aangevoerd door de volksheld Ciceruacchio, op deze dag geen verstek laten gaan 
en hun eer betuigen aan Ferrucci. In een brief maken de Romeinen duidelijk dat voor de 
verschillende delen van Italië de tijd is gekomen om elkaars helden te omarmen: ‘Se Toscana 
festeggia Ferruccio come suo eroico cittadino, Roma intende onorarlo come gloria italiana 
perché tutto ciò che appartiene a uno Stato d’Italia appartiene all’intera nazione. Le gare 
dell’egoismo municipale sono spente perché i popoli hanno potuto intendersi.’193 
 Uiteindelijk, toen het vuur van het revolutionaire biennio was ontbrand, openbaarde 
Ferrucci zich ook buiten Toscane in zijn militante, patriottische gedaante. Uit een boekje uit 
1848 blijkt zonneklaar waarom zijn figuur juist op dit cruciale ogenblik zo tot de verbeelding 
sprak. Ferrucci leende zich bij uitstek voor een rechtstreeks beroep op de soldaten, in dit 
geval die van Piemonte. Immers: 
 

‘Francesco Ferruccio fu gran capitano; volle severa disciplina, e fu giustissimo con i suoi 

soldati, lui stesso intrepido soldato, morì per la patria, imitatelo. E se la mitraglia dello 

straniero diraderà le nostre file, noi cittadini, spontanei correndo, non indegnamente quei 

vuoti riempiremo coi nostri petti. A questo modo [...] l’Europa intiera [...] dirà che Francesco 

Ferruccio fu grande, ma non fu l’ultimo degl’Italiani.’194 

 
Onder de beladen omstandigheden van de revolutiejaren trad Ferrucci zo toe tot een 
compacte groep zeer krachtige en eensluidende historische mythen, elk afkomstig uit een 
ander deel van Italië. Ook het voornoemde boekje geldt als manifest van deze tendens, want 
van dezelfde auteur verschenen eerder Balilla, La Battaglia di Legnano, Masaniello en Giovanni 

 

plein van Gavinana (naar de schets van D’Azeglio) en een reproductie van het zeventiende-eeuwse fresco in de 
derde Corridoio van de Galeria degli Uffizi, met Ferrucci’s portret en zijn belegering van Volterra, zie boven.  
192 Gioberti kwam niet en excuseerde zich per brief, zie, ook over de ‘legione Gioberti’ van de Guardia Civica, 
[Vannucci], ‘Feste nazionali’, 152. 
193 Geciteerd uit: Paolini, Pistoia e il suo territorio, 81, 121, 122. De brief wordt in het Museo Ferrucciano in 
Gavinana bewaard, evenals de vlag die de Romeinen naar Gavinana stuurden. Zie Il Museo Ferrucciano di 
Gavinana, 32 en Giovagnoli, Ciceruacchio e Don Pirlone, 223. De ‘volkstribuun’ Ciceruacchio, alias Angelo 
Brunetti, zou een leidende rol spelen in de Romeinse revolutiejaren, totdat totdat hij in 1849 door de 
Oostenrijkse politie bij Argenta werd gearresteerd en geëxecuteerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld G. Candeloro, 
Storia dell’Italia moderna vol 3: La rivoluzione nazionale (1846-1849) (Milaan, Feltrinelli, 1991), 20 en 323. 
194 F. Govean, Ferruccio. Cenni storici (Turijn, Tip. Baricco/Arnaldi, 1848), [inleiding]. Een ander voorbeeld van 
een publicatie buiten Toscane met een vergelijkbare strekking is: G. Rocca, Francesco Ferruccio – Cantica 
(Chiavari, Tip. Botto, 24 maart 1848). 
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da Procida.195 Deze ‘canon’ gaf de strijdende patriotten niet alleen een retorische impuls. Hij 
sterkte in hen ook het idee dat geestverwanten elders op het schiereiland voor dezelfde zaak 
streden. Met de keten van historische gebeurtenissen die de soldaten werd voorgespiegeld, 
kreeg die gezamenlijke opstand bovendien een zweem van historische en geografische 
legitimatie tegelijk. Omdat ook na 1860 de strijd voor een verenigd Italië nog niet was 
gestreden, werden dezelfde symbolen later opgedrongen aan de nationale, collectieve 
herinnering. Als een van deze historische mythen in een patriottisch strijdlied uit 1848, zou 
Ferrucci zich uiteindelijk zelfs een plaats veroveren in het Italiaanse volkslied, waarin elke 
Italiaan zich met hem kan identificeren, immers: ‘Ogn’uom di Ferruccio / Ha il core, la 
mano’.196 

 
195 Govean, Ferruccio, informatie op de omslag. De genoemde titels weerspiegelen de geografische spreiding van 
de ‘canon’. Het ging om episoden uit de geschiedenissen van respectievelijk Genua, Milaan, Napels en Palermo. 
196 Vgl. over het volkslied: S. Pivato, ‘Il Canto degli italiani: l'inno di Mameli, gli inni politici e la canzone 
popolare’ in: M. Ridolfi (red.), Almanacco della repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le 
simbologie repubblicane (Milaan, Mondadori, 2003), 145-158; P. Giordana, Fratelli d’Italia. La vera storia dell’inno di 
Mameli (Milaan, Mondadori, 2001) en de opmerkingen van A.M. Banti over de geografische spreiding, La 
nazione del Risorgimento, cit., 75-76. 



 

 

 
65. Massimo D’Azeglio, La battaglia di Gavinana (1834), Museo Ferrucciano, Gavinana (foto Istituto 

di Ricerche Storiche e Archeologiche IRSA, Pistoia). 

 

 
66. Massimo D’Azeglio, studie voor Brindisi di Ferruccio, generale de’ fiorentini a’ suoi soldati prima della 

battaglia di Gavinana (1834), Museo Ferrucciano, (foto IRSA, Pistoia) 



 

 

 
67. Massimo D’Azeglio, La morte di Francesco Ferruccio, schets  (1840) op een luikje van de Locanda 

‘della Posta’ in San Marcello Pistoiese, Museo Ferrucciano (foto auteur). 

 

 

    

    

68. Ritratti di grandi italiani (Zanobi Buondelmonti, Luigi Alamanni, Benedetto da Foiano, 

Michelangelo Buonarroti, Niccolò Machiavelli, Ludovico Machiavelli, Dante da Castiglione en 

Francesco Ferruccio), Villa di Scornio, Pistoia (foto’s auteur).  



 

 

 
69. Antonio Bertoli, La morte di Francesco Ferruccio, capitano dei Fiorentini (1838), uit: Cultura 

nell’Ottocento a Pistoia: la collezione Puccini (1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. H. Geille naar Enrico Pollastrini, L’ultima 

ora di Francesco Ferrucci (1842), in: Biografia di 

Francesco Ferruccio scritta da F. Schifoni (1847). 



 

 

71. Luigi Sabatelli, voorstudie voor La 

Disfatta di Volterra fatta da Ferruccio (ca. 

1840), uit: Mostra dei maestri di Brera 

(1975). 

 
 

 
72. Nicola Sanesi, L’ultima ora di Francesco Ferruccio (z.j.), ingekleurde lithografie, collectie F. 

Gemignani Lupi, Montecatini Terme. 



 

 

 

73. Michelangelo Buonarroti, Lorenzo de’ Medici duca d’Urbino, op 
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