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Wstęp 

W XV wieku zmienia się obraz świata. Ten proces przemiany wyobrażeń 
o świecie dokonuje się dzięki zintensyfikowanym podróżom i, co za tym idzie, 
bliższym kontaktom między ludźmi – niemały udział ma w nim również dyplo-
macja. Powstaje potrzeba opisania tego nowego świata, aby łatwiej poruszać się 
po nim oraz lepiej zrozumieć teraźniejszość i przeszłość. Wzmacnia się bowiem 
świadomość, że aby zrozumieć historię, trzeba poznać terytoria, na których wy-
darzenia historyczne się rozgrywały, oraz zmiany, jakim te ziemie ulegały na 
przestrzeni dziejów, tzn. poznać „geografię”. Opisywanie ziem staje się również 
istotną pomocą w próbach odnajdywania korzeni narodów i, co za tym idzie, 
budowania ich tożsamości. 

W związku z powyższym historiografowie-humaniści nie tylko opisują wy-
darzenia, lecz także przedstawiają krainy i miasta na podstawie dokumentów 
i tekstów antycznych oraz opierając się na własnych obserwacjach.  

Znakomite przykłady tego nowego stosunku do geografii znajdujemy już 
w traktatach włoskich humanistów z pierwszej połowy Quattrocenta. W tym 
samym okresie rozwija się również tzw. historiografia „regionalna”, która stara 
się przedstawić aktualny wizerunek półwyspu, podkreślając tożsamość kulturo-
wą Włoch oraz jej bezpośredni związek z kulturą rzymską. 

W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na dwa dzie-
ła: Italia Illustrata Flavia Bionda oraz De Europa E.S. Piccolominiego (część 
poświęcona Włochom). Dzieła te najlepiej oddają nowe relacje między historią 
a geografią. Były też przez bardzo długi czas najbardziej autorytatywnymi mo-
delami dla późniejszych pokoleń humanistów we Włoszech i w całej Europie. 

Studia Litteraria  
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 1 (2006) 
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Ale jak przedstawiał się obraz Włoch przed Quattrocentem? Co dokładnie 
określała nazwa Italia? 

Obraz Włoch przed XV wiekiem  

Nazwa Italia po raz pierwszy pojawiła się w VI wieku p.n.e., odnosząc się wy-
łącznie do obecnej Kalabrii. Wiek później historyk Antioch z Syrakuzy opisał 
terytoria Włoch południowych i wyjaśnił, iż nazwa Italia pochodzi od legendar-
nego króla Italusa. W III wieku „Italia” obejmowała półwysep (bez części kon-
tynentalnej), by w ciągu następnego stulecia dołączyły doń również regiony 
północne aż do Alp. Na pochodzących z I wieku p.n.e. monetach Italików figu-
ruje nazwa Italia, zapisana łacińskim (rzymskimi) alfabetem. Za czasów Sulli 
(81 rok p.n.e.) nazwa Italia nabrała znaczenia politycznego. Odnosiła się wów-
czas do terytoriów leżących na półwyspie oraz do Ligurii. W 45 roku Juliusz 
Cezar włączył w jej zakres rownież terytoria północne. Tak określoną Italię 
Oktawian August (27 rok p.n.e.) podzielił na 11 regionów. Sycylia, Sardynia 
i Korsyka na razie pozostawały poza granicami Włoch i miały status prowincji. 
Wedle słów współczesnego historyka Strabona, „wszyscy mieszkańcy Italii są 
już Rzymianami”. Na znajdującym się na północnych rubieżach Italii (w rejonie 
obecnego księstwa Monako) pomniku upamiętniającym kolejne zwycięstwo 
Rzymian widnieje inskrypcja: Huc usque Italia, abhinc Gallia („dotąd Italia, 
odtąd Galia”). Pliniusz Starszy (77 rok n.e.) opisał Włochy w trzeciej księdze 
swojego dzieła Naturalis Historia. Znajdujemy tu następujące stwierdzenie: 
„Oto Italia, święta dla bogów”.  

Po przyjęciu chrześcijaństwa jako religii państwowej, w roku 292 powstała 
diecezja „Italiciana”, w skład której weszły również Sycylia, Sardynia oraz Kor-
syka. Po upadku Imperium Rzymskiego, w roku 476, Odoaker ogłosił się kró-
lem Italii. W 553 cesarz bizantyński Justynian podjął udaną próbę odzyskania 
dla imperium rzymskiego terytorium Italii i przywrócił mu dominującą rolę. 
Znamienne jest jego stwierdzenie: Italia non provincia, sed domina provincia-
rum („Italia to nie prowincja, a władczyni prowincji”). Piętnaście lat później 
napad Longobardów przypieczętował koniec epoki zjednoczenia terytorialnego 
Włoch, które podzielono między Bizantyńczyków i Longobardów. 

Choć politycznie były rozdzielone, starano się jednoczyć Włochy za pomocą 
wspólnego języka literackiego. Oto Dante dokonał próby stworzenia tak zwane-
go języka volgare illustre, którego podstawę stanowiły elementy wspólne włos-
kich dialektów, de facto kodyfikując w ten sposób włoski język literacki.  

W okresie średniowiecza nie powstało żadne dzieło historiograficzne traktu-
jące Włochy jako całość. Ówczesne opisy geograficzne powtarzały jedynie to, 
co napisali autorzy starożytni. Wzrost znaczenia miast włoskich przyczynił się 
do powstania dzieł typu descriptio urbis, ale zwykle zakres zainteresowania 
autorów nie wykraczał poza opis i dzieje danego miasta. 
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Italia Bionda 

Flavio Biondo jako pierwszy „przekroczył granice miasta” i poświęcił się opi-
sowi prawie całego półwyspu. Historia powstania dzieła jest dosyć skompliko-
wana: początkowo Italia illustrata1 miała mieć postać katalogu wybitnych ludzi, 
podobnie jak Itinerarium Ciriaca z Ankony (1443), które zawierało właśnie 
portrety uczonych z różnych miast włoskich. Ten pierwotny plan nie był pomy-
słem samego Bionda – stworzenia takiego utworu zlecił mu bowiem król Alfons 
Aragończyk w roku 1447. Projekt ten okazał się wkrótce zbyt ograniczający dla 
twórczości Bionda i w końcu zlecenie przejął inny humanista, Bartolomeo Fa-
cio, który napisał dzieło De viris illustribus. 

Flavio Biondo zamierzał natomiast stworzyć dzieło o charakterze historycz-
no-geograficznym na temat poszczególnych regionów Włoch. Posiłkował się 
przy tym opracowaniami szczegółowymi czy dokumentacjami sporządzanymi 
na jego prośbę przez znajomych humanistów. I tak, Giacomo Bracielli przesłał 
mu Descriptio orae Ligusticae, Jacopo Simeoni z Udine sporządził w tym celu 
mały traktat De nobilitate et antiquitate civitatis aquileiensis.  

Do rozwoju badań geograficznych Bionda przyczyniła się zmiana koniunktu-
ry politycznej w Rzymie. Po objęciu stolicy apostolskiej przez papieża Mikoła-
ja V, ulubieniec i sekretarz poprzednika, Eugeniusza IV, nie był już mile wy-
dziany w kurii. W roku 1449 opuścił więc Rzym, po czym udał się do 
Mediolanu (Francesco Sforza), następnie do Wenecji, a w końcu do rodzinnej 
Romanii.  

W tym okresie powstały pierwsze części Opisu Italii: Romandiola, Etruria 
oraz Regio latina (która zaginęła). Części te, poprzedzone dedykacją, rozsyłał 
do wpływowych postaci sceny politycznej w celu uzyskania ich wsparcia. Kró-
lowi Alfonsowi Aragończykowi przekazał wersję dzieła niezawierającą jeszcze 
regionów południowych, a kolejną wersję papieżowi Mikołajowi V w 1453 
roku. W końcu dzieło – pozbawione już wszelkich dedykacji – zostało 
w pośpiechu opublikowane, aby zapobiec rozpowszechnianiu plagiatu dokona-
nego w międzyczasie przez pewnego biskupa, któremu udało się dotrzeć do 
rękopisu. O tym sam autor mówi w swoich Uzupełnieniach i poprawkach do 
Italiae Illustratae, napisanych dla Piusa II. W związku z powyższym, czytając 
ten tekst, od razu zauważymy jego „stratyfikację”, wynikającą z nakładania się 
poszczególnych wersji dzieła. Z tego powodu często dyskutowano na temat 
spójności utworu. Zresztą sam Biondo mówił o nim jako o zbiorze różnych tek-
stów dotyczących poszczególnych regionów omnibus regionibus in unum colli-
gatis. W swoim pierwotnym planie autor objął opis 18 regionów, a w rzeczywi-
stości mamy ich 14. Moje rozważania opierają się na wydaniu Italia illustrata, 
jakie ukazało się w Bazylei w 1559 roku. Wydanie krytyczne dzieła jest dopiero 
w trakcie przygotowania. 

Jakie były rozważania Bionda? We wstępie czytamy, iż autor chciał uaktual-
nić dane topograficzne Półwyspu Apenińskiego. Miejsca opisane w dawnych 
dziełach straciły swój pierwotny wygląd. Niekiedy również nazwy miejscowości 
uległy zmianie, co mogło utrudniać bądź uniemożliwiać ich rozpoznanie. Poza 
                                                           

1 F. Biondo, Italia Illustrata [w:] Opera Omnia, Basileae 1559. 
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tym nieszczęśliwe wydarzenia historyczne, jakie rozegrały się we Włoszech, 
przyczyniły się do radykalnych zmian geograficznych oraz politycznych. Sam 
pejzaż uległ z tego powodu wielkim zmianom. Biondo zamierzał opisać tę nową 
„twarz” Włoch. Korzystał przy tym wyłącznie z dokumentów oraz z pism auto-
rów, których rzetelności był pewien. Następnie kolacjonował te źródła, prze-
strzegając ściśle zasad filologicznych, przyjętych dla edycji tekstów antycznych. 
Autor zaczyna dzieło następującymi słowami: 

Italiam (de)scribere exorsi, Provinciarum orbis primaria a laudibus suis incipere debemus, 
quod quidem parataque materia, tam faciliter quam liberiter fecissemus, nisi ab eximio po-
eta Virgilio, et post Plinio Veronense, demum a Francisco Petrarcha insigni poeta, ornatis-
simae illius ludationes extarent. 
Przedstawia tu różne opinie na temat pochodzenia nazwy Italia, można bo-

wiem wywodzić ją od króla Italo bądź od wołów, które w dawnym języku pół-
wyspu nazwano właśnie „Italii”. Przypomina również o tym, że Grecy nazwali 
półwysep „Magna Hesperia” i o tym, że często używano nazwy „Saturnia” od 
króla Saturnio. W dalszym ciągu dzieła Biondo wyjaśnia etymologię toponimów 
włoskich, podaje informacje o granicach geograficznych poszczególnych regio-
nów, o ich wymiarach, ludności, górach, rzekach i jeszcze o cechach krajobrazu 
i o uprawach rolnych. Nie zapomina również wspomnieć o ważnych zabytkach 
głównych miast. Biondo zauważa na przykład, że w jego czasach były tylko 264 
miasta. Stanowi to znikomą liczbę w porównaniu z danymi przekazanymi przez 
dawnych autorów, którzy wyliczyli ich około 700. W tym zakresie Biondo opie-
rał się na informacjach zawartych w dokumentach kościelnych, w których na 
miano „miasta” zasługiwały tylko miejscowości z siedzibą biskupa. Z powodu 
nieustannych wojen zmieniały się również obszary wielu regionów: tylko teryto-
rium Etrurii/Toskanii pozostało bez zmian. Należy tu wspomnieć, iż Biondo 
jako pierwszy używa nazwy regio, zamiast tradycyjnej prowincji bądź po prostu 
terra–ziemia. Poza tym autor podaje przeważnie aktualnie używaną nazwę, po 
to, aby ułatwić rozpoznanie regionu.  

Biondo opisuje poszczególne regiony według schematu „od zachodu do 
wschodu”. Warto wspomnieć, że autor poświęca wiele miejsca opisowi regio-
nów północno-środkowych Włoch. Natomiast część dotycząca regionów połu-
dniowych jest znacznie krótsza i nie dość precyzyjna. Można to tłumaczyć bra-
kiem znajomości tamtych terytoriów. I tak Biondo kończy swój ekskurs 
w Apulii, podając również informacje o Neapolu i okolicach. 

Dzieło obfituje w dygresje, w których autor omawia tematy najbliższe jego 
sercu. W części poświęconej Romanii przedstawia pełny obraz historii Włoch, 
podkreślając rolę, jaką pełniło miasto Ravenna. Stanowiło ono miejsce kulty-
wowania dawnych tradycji oraz miejsce spotkania się kultury Zachodu 
i Wschodu. 

W kolejnej dygresji zawartej w Romandiola Biondo przedstawia etapy roz-
woju humanizmu. Właśnie z Ravenny promieniowało zainteresowanie kulturą 
klasyczną, które przyczyniło się do zainicjowania badań filologicznych. Odnale-
ziono wówczas wiele tekstów antycznych, uważanych dotąd za stracone. Opie-
rając się na opinii Leonarda Bruniego, Biondo uważa Petrarkę za prawdziwego 
reformatora łacińskiej eloquentia. Poza tym autor podkreśla szczególne znacze-
nie, jakie miało założenie we Florencji katedry greki w roku 1396, czyli w cza-
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sach soboru mającego zbliżyć kościoły Zachodu i Wschodu. Z tej okazji przyje-
chali do Florencji wielcy przedstawiciele kultury greckiej, miedzy innymi ucze-
ni bizantyńscy. Ich obecność przyczyniła się do rozwoju zainteresowania języ-
kiem i kulturą grecką pierwszych humanistów, np. Acciaioli i Alerti. Zdaniem 
Bionda, kultura w jego czasach osiągnęła szczyt rozwoju właśnie dzięki współ-
istnieniu w świadomości humanistów łaciny, greki i języka wernakularnego. 
Podkreśla on w ten sposób rolę greki, bez której znajomości nie można było 
dobrze pisać w łacinie klasycznej. Biondo tą drogą przenosi na płaszczyznę 
historii kultury to, co teoretycznie założył i starał się realizować Leonardo Bru-
ni. Nasz autor dociera do korzeni współczesnej kultury, podkreślając jej elemen-
ty nowatorskie i najgłębsze ich znaczenie. Wielokrotnie wskazuje on na dzieło 
odbudowania cywilizacji, którego dokonał humanizm po wiekach upadku pod-
czas średniowiecza. 

W związku z powyższym możemy wnioskować, iż pomimo stratyfikacji, 
wielorodności tematów i licznych dygresji, elementem jednoczącym całe dzieło 
jest chęć przedstawienia obrazu nowych Włoch. Italia Illustrata ma ogromne 
znaczenie w historii kształtowania się obrazu Włoch. Badacz Gian Mario An-
selmi słusznie stwierdził, iż wyjątkowość dzieła Italia Illustrata polega na tym, 
iż Biondo zajmuje się jednocześnie geografią, urbanistyką, archeologią, historią 
kultury wybranych miast bądź regionów.  

Dzieło to stanowi bowiem pierwszą próbę systematyzacji historii i kultury 
Włoch. To, co najbardziej rzuca się w oczy, oprócz dokładności w opisywaniu 
miejsc, wydarzeń oraz wielkich postaci, to świadomość tożsamości narodowej, 
choć tylko na poziomie kultury. To miało służyć kształtowaniu świadomości 
władców i zwykłych obywateli, zajętych ciągłymi sporami i walkami o wielkość 
własnego dziedzictwa kulturowego. 

Italia Illustrata miała ogromny wpływ na rozwój tak zwanej historiografii 
regionalnej i w ogóle na sposób przedstawiania Włoch, o czym świadczy liczba 
egzemplarzy dzieła, jego tłumaczenie w wieku XVI na volgare (przez Lucio 
Fauno). 

Od drugiej połowy XV wieku powstawały dzieła, które bezpośrednio nawią-
zywały do utworu Flavia Bionda. Szczególnie ciekawa jest Descriptio Italiae 
dominikanina Pietra Ranzana (1428–1492), zawarta w jego monumentalnych 
Annales, które autor rozpoczął w 1460 roku. Ranzano naśladuje schemat Bionda, 
opisując terytoria, historię i wielkie postaci 17 regionów, na które podzielił półwy-
sep. Autor szczegółowo przedstawia regiony, których brak w dziele Bionda. 

Ponadto w Cinquecento pojawiły się dzieła opisujące Włochy południowe, 
które miały na celu kontynuację pracy Bionda. Wspomnieć można tu o De an-
tiquitate et situs Calabrii Gabriele Bariego z roku 1571, De rebus siculis deca-
des duae Tommasa Fazella (1556) oraz Sardiniae brevis Historia et descriptio, 
tabula insule et metropolis illustrata Sigismonda Arquera (1550). Również poza 
granicami Włoch powstawały inspirowane dziełem Bionda utwory, jak Germa-
nia Illustrata Konrada Celtisa (1500) oraz Britannia Illustrata Johna Comptona 
(1586). 
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Italia Piccolominiego 

Twórczość literacka Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, uważanego za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli początkowej fazy humanizmu włoskiego, 
jest bogata i zróżnicowana. Skoncentrujemy się na traktacie De Europa 
[O Europie] (1458)2; utwór ten tradycyjnie wydawany był łącznie z De Asia 
[O Azji], pod wspólnym tytułem Cosmographia [Kosmografia], a krytyka zwy-
kła zaliczać go do dzieł o charakterze historyczno-geograficznym; z tego wzglę-
du przypisywano mu mniejsze znaczenie niż pozostałym pismom Piccolominie-
go. Zamiarem autora było dokonanie opisu świata w postaci, w jakiej go 
wówczas znano. Owe plany nigdy nie zostały w pełni zrealizowane. Literatura 
krytyczna zwraca szczególną uwagę na fragmentaryczność tekstu, którym dys-
ponujemy oraz na czysto erudycyjne pobudki autora, które miały mieć decydu-
jący wpływ na kompozycję dzieła.  

Napisanie Cosmographii sprawiło jednak, że Eneasz Sylwiusz zyskał sobie 
pośród badaczy literatury miano „papieża-geografa”3. 

Jak będziemy mieli okazję się przekonać, autor daleki był od chęci stworze-
nia dzieła wyłącznie geograficznego; ta dziedzina miała mu tylko pomóc pisać 
o historii. Jeśli jednak teraz nazwiemy Cosmographię dziełem historycznym, to 
nie będziemy w stanie wyjaśnić pewnych kwestii obecnych w traktacie w sposób 
widoczny lub ukryty. Aby móc zrozumieć te elementy i odczytać ich dokładne 
znaczenie, należy pamiętać o polityczno-dyplomatycznym wykształceniu Piusa II 
i o jego doświadczeniach w tej dziedzinie. Był on przecież jednym z pierwszych 
dyplomatów w Europie i to w momencie, kiedy jesteśmy świadkami4 

(...) narodzin dyplomacji oraz metod, które doprowadziły do wykształcenia się negocjacji, 
pertraktacji i wymiany informacji. Wiele osób kształciło się w tym kierunku, na dworach 
przebywali ambasadorzy, władcy spotykali się, by osobiście rozwiązywać problematyczne 
kwestie. Korespondencja dyplomatyczna stała się jasno skodyfikowanym gatunkiem pi-
śmiennictwa, a negocjacje, jawne i tajne, wypełniły codzienneą życie dworów5. 

Kariera Piusa II, jak piszą Remo Ceserani i Lidia De Federicis, był to „nad-
zwyczajny zwrot w kierunku polityki i dyplomacji; Piccolomini miał ponadto 
                                                           

2 W niniejszym artykule odwołujemy się do tekstu zawartego [w:] A.S. Piccolomini, Opera 
Omnia, Basileae 1571, wyd. anastatyczne, Frankfurt am Mein 1967. Utwót przez nas analizowany 
pojawia się w tej edycji nie pod tytułem: Cosmographia, lecz pod dwoma odrębnymi tytułami: 
Historia rerum ubique gestarum (część poświęcona Azji) oraz In Europam sui temporis varias 
continentem historias (część poświęcona Europie). 

3 Takie określenie Piusa II pojawia się m.in. [w:] N. Broc, La geografia del Rinascimento. Car-
tografi, cosmografi, viaggiatori 1460–1620, C. Greppi (red.), Franco Cosimo Panini editore S.p.a., 
Modena 1989, s. 180. Autor podkreśla fakt, że w ówczesnej epoce znacząco wzrosło zainteresowa-
nie Kościoła geografią; było to spowodowane potrzebą poznania świata, które pozwalało na zaspo-
kajanie potrzeb doczesnych Kościoła, równie ważnych, jak potrzeb duchowych. 

4 Tłumaczenia cytatów z języka włoskiego oraz francuskiego dokonała p. Alicja Paleta z IFR UJ. 
5 „(...) nascita della diplomazia, del metodo che ricorre alla trattativa e ai lunghi scambi di mes-

saggi, ai negoziati per risolvere i conflitti. Si sviluppa un personale specializzato, si tengono am-
basciatori permanenti presso le varie corti, i signori possono decidere di incontrarsi e trattare per-
sonalmente le questioni. I dispacci diplomatici divengono un genere di scrittura preciso e 
codificato, le trattative palesi e occulte diventano una pratica quotidiana della vita di corte”. R. 
Ceserani, L. De Federicis, Il materiale e l’immaginario, vol. 4, „La civiltà signorile”, Loescher 
Editore, Torino 1979, s. 787. 
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duże zdolności zdobywania doświadczeń i cieszenia się życiem (które raczej 
nazwalibyśmy świeckimi niż religijnymi) oraz prowadził wyjątkową działalność 
pisarza-humanisty (historyka, epistolografa, mówcy, autobiografa)”6, a wszyst-
ko to wypracował przede wszystkim podczas swoich pobytów za granicą oraz 
licznych podróży. Jak jednak słusznie zaobserwowali Ceserani i De Federicis:  

(...) same podróże nie wystarczają, aby zyskać właściwe poczucie przestrzeni. To zależy 
od indywidualnych reakcji osoby, która przemierza dany kraj lub region; zależy to również 
od faktu, że ówcześni ludzie, mimo że dokonali wielkiego kroku naprzód, jeśli chodzi 
o zdolność „odczuwania” przestrzeni, mierzenia jej i racjonalizowania, mieli za sobą 
i wokół siebie mało rozwiniętą i ograniczoną świadomość istniejącej rzeczywistości; ich 
środki językowe nie były jeszcze wystarczające, by wyrazić ich postrzeganie przestrzeni... 
A jednak ta nowa wrażliwość, nowe postrzeganie przestrzeni zaczęło narzucać się coraz 
bardziej. W tym okresie narodziła się geografia, jako nauka, powstały opisy regionów, po-
dróży, odkryto antyczne dzieła z dziedziny geografii; książęce biblioteki wypełniły się ko-
lekcjami map (dla niektórych rodów, jak np. d’Este, stało się to pasją), a debata na temat 
geografii i astronomii przygotowała grunt dla wielkich wypraw i odkryć7. 
Jeśli chcielibyśmy dokonać całościowej oceny analizowanego przez nas 

utworu, to okaże się, że bardzo istotnym elementem są okoliczności historyczne, 
które towarzyszyły powołaniu Piccolominiego na Stolicę Piotrową; należy 
zwrócić szczególną uwagę na jawne groźby, które krążyły wokół jego osoby; 
pochodziły one nie tylko spoza kościelnego świata, lecz również z samego Ko-
ścioła. Nicola Casella, autor jedynego aktualnego opracowania Cosmographii, 
czyni następujące uwagi na temat Eneasza Sylwiusza:  

(...) nie istniał podział między literaturą a polityką; obie dziedziny działalności Piccolomi-
niego pozostawały zawsze w ścisłym związku ze sobą; ich zgodne współistnienie 
z pewnością stoi u podstaw siły, z którą ukazywała się osobowość papieża; dobrze widać 
to w Commentari; w dziele tym każda forma działalności autora miała zostać wpisana 
w pewną konkretną i zamierzoną strukturę; mniej widoczny, ale ciągle obecny jest ów 
związek w traktacie Cosmographia, którego celem była historyczna interpretacja wyda-
rzenia, które tak negatywnie odbiło się na całym XV w., a zwłaszcza na państwach włos-
kich; chodzi oczywiście o inwazję Turków na Europę8. 

                                                           
6 „straordinaria...svolta all’insegna dell’abilità politica e diplomatica, ma anche segnata da una 

grande capacità (che si direbbe più laica che religiosa) di fare esperienze e godere la vita, e da una 
straordinaria attività umanistica di scrittore (storico, epistolografo, oratore, autobiografo)”, ibidem, 
s. 270. 

7 „(...) i viaggi da soli non bastano a dare un senso preciso dello spazio. Questo dipende dalle 
reazioni individuali di chi passa attraverso un paese o un paesaggio. Ma dipende anche dal fatto che 
gli uomini di questo tempo, che pure fecero un formidabile balzo in avanti nella capacità di »sen-
tire« lo spazio, di misurarlo, razionalizzarlo, avevano dietro di sé e attorno a sé una sensibilità 
generale ancora poco avvertita e poco abituata a »visualizzare« la realtà, e avevano mezzi linguisti-
ci ancora insufficienti a disposizione per esprimere il loro senso dello spazio.... Eppure la nuova 
sensibilità, il nuovo senso dello spazio si viene progressivamente imponendo. Nasce in questo 
periodo una scienza geografica, si scrivono descrizioni di regioni e di viaggi, si riscoprono le opere 
geografiche degli antichi, le biblioteche di principi ospitano collezioni di carte (alcuni, come gli 
Este, avevano una vera passione per questo argomento), il dibattito sulla geografia 
e sull’astronomia prepara il terreno per le grandi esplorazioni e scoperte“, ibidem, s. 429–430. 

8 „(...) scrittore e uomo politico fecero (...) tutt’uno; le sue due attività, quela letteraria e quella 
politica, furono sempre in strettissimo rapporto: il loro accordo è senza dubbio all’origine della 
forza con cui s’impose la sua personalità; accordo evidente nei Commentarii intesi come sistema-
zione generale di ogni suo atto in una struttura precisa e voluta, meno evidente, ma pur presente, 
nella Cosmographia, rivolta tutta all’interpretazione storica di un avvenimento che assillò il Quat-
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Chcąc dokonać analizy, musimy więc pamiętać o politycznych strategiach, 
które autor, będąc jednocześnie papieżem, zamierzał wprowadzić w czyn. 

Aby w pełni poznać okoliczności, w których kształtowało się historiogra-
ficzne doświadczenie Piccolominiego, należy wziąć pod uwagę również inne 
utwory, które powstały w przededniu wydarzenia, mającego wyjątkowe znacze-
nie dla całego XV stulecia. Naszym zdaniem, właśnie turecki najazd doprowa-
dził do rozwoju „literatury walczącej”, jak nazwalibyśmy te utwory, odwołując 
się do dzisiejszych terminów; owa literatura, oprócz historiografii, korzystała 
również z innych popularnych wówczas form literackich, które jednak były 
wypełniane nowymi treściami, narzuconymi przez zaistniałą sytuację historycz-
no-polityczną. Bardzo często dzieje się tak, że trudno zakwalifikować do danego 
gatunku literackiego utwory, które łączą w sobie starą formę i nową treść. Jak 
się zaraz przekonamy, De Europa Piccolominiego stawia badacza literatury 
właśnie przed takim problemem, ponieważ zdaje się wymykać wszelkim rady-
kalnym klasyfikacjom. 

Najbardziej interesującym elementem badanego przez nas utworu wydaje się 
wizja naszego kontynentu, którego tożsamości autor dopatruje się w dzie-
dzictwie religijnym i kulturowym, jakie niosło z sobą chrześcijaństwo. Piccolo-
mini proponuje nam bardzo nowatorską wizję Europy. Nie przez przypadek, 
D. De Rougemont, w swoim artykule L’Europe, invention culturelle podkreśla, 
że:  

wielki humanista, Eneasz Sylwiusz Piccolomini (...) nadaje temu kontynentowi, który nie-
dawno jeszcze nazywany był ojczyzną chrześcijaństwa (cristianitas), jego legendarne 
i pogańskie imię: Europa… Pius II utożsamił Europę z naszą ojczyzną, naszym domem, 
ponieważ wszystko w niej miało ulec temu samemu okrutnemu przeznaczeniu9.  
Nie bez powodu, wielki Eugenio Garin, autor trafnego portretu papieża-

humanisty, uważa, że Europa stanowi fundament, od którego wychodzą zainte-
resowania Piusa II10. 

Zważywszy wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane, ponowna lektu-
ra dzieła E.S. Piccolominiego, tak często pomijanego przez krytykę, wydaje się 
nam bardzo potrzebna. 

Jakie okoliczności sprawiły, że Piccolomini napisał De Europa? 
Z Commentarii wynika, że pomysł stworzenia takiego dzieła miał się zrodzić 
z chęci kontynuowania Augustalis libellus Benvenuta da Imola (1339–ok. 

                                                          
trocento e in particolare il Nostro: l’avanzata del Turco verso l’Europa“, N. Casella, „Pio II tra 
geografia e storia: la Cosmographia” [w:] Archivio della Società romana di Storia Patria, XCV 
(XXVI, III s.), s. 43. 

9 „(...) le grand umaniste Aene Silvius Piccolomini (...) donne à ce continent, naguère encore 
désignée comme le domaine de la chrétianté (cristianitas) son nom légendaire et païen d’Europe. 
(...) Pie II identifie l’Europe à notre patrie, notre maison, car tout y partecipe d’un même destine 
menacé”, D. De Rougemont, „L’Europe, invention culturelle” [w:] History of European ideas. 
Official Journal of the International Society for the Study of the European Ideas, I, Pergamon 
Press, Oxford 1980, s. 38. 

10 E. Garin, „Ritratto di Enea Silvio Piccolomini” [w:] idem, Ritratti di umanisti, Sansoni, Fi-
renze 1967, s. 9–40. 
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1387)11. Istotnie, w liście dedykacyjnym zawartym w De Europa Eneasz Syl-
wiusz pisze: 

Podagrantem me nuper et artheticis doloribus, ut soleo laborantem librarius quidam theu-
tonicus adiit libellum afferens, in quo Romanorum cesarum non tam gesta qua nomina et 
pauca de moribus continebantur usque ad Venceslaum Caroli IV filium, cumque illi 
opusculo quatuor imperatores deesse uiderentur (nam Benuenutus Himolensis, eius operis 
auctor, sub Venceslao decesserat), rogauit me librarius, ut adicerem libello quod deerat. 
Nolui contristari hominem:compleui ad etatem nostram imperatorum numerum breuitatem 
illius, qui precesserat, imitatus12. 
Benvenuto da Imola został nazwany przez Flavia Bionda największym histo-

riografem swoich czasów; w Italia Illustrata pisarz przedstawił chronologiczne 
zestawienie cesarzy rzymskich, któremu towarzyszyły krótkie informacje na 
temat najważniejszych wydarzeń z okresu panowania poszczególnych władców. 
Eneasz Sylwiusz zmienia całkowicie układ w swoim dziele, ponieważ, jak pisze 
Casella,  

traktat De Europa podporządkowany jest schematowi geograficznemu, a nie chronolo-
gicznemu; u podstaw takiego wyboru stoi osobista intuicja związana z nowym postrzega-
niem rzeczywistości; historia Europy sub specie Imperi w oczach człowieka XV wieku nie 
była już możliwa13.  
Nawet jeśli wyżej wspomniany Augustalis libellus miał zainspirować Picco-

lominiego w czasie pisania części poświęconej Europie, to w tym przypadku 
duże znaczenie, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, miała działalność dyplo-
matyczna autora, którą wykonywał w przeszłości poza granicami własnego 
kraju, a która pozwoliła mu poznać mieszkańców, zwyczaje i naturalne otocze-
nie, w którym żyli. 

De Europa, znany także jako In Europam sui temporis varias continentem, 
składa się z 65 rozdziałów podzielonych w następujący sposób: 

– 21 rozdziałów poświęconych Europie Środkowej; 
– 9 rozdziałów poświęconych Europie Wschodniej; 
– 3 rozdziały poświęcone Europie Północno-Zachodniej; 
– 14 rozdziałów poświęconych Europie Południowej, bez Włoch; 
– 18 poświęconych Włochom. 
Część poświęcona Włochom przedstawia niedawną historię tego kraju. Opi-

sane są również postaci i wydarzenia związane z ówczesną kulturą włoską. 
Włochy zajmują najważniejsze miejsce w De Europa (wystarczy spojrzeć na 
liczbę poświęconych im rozdziałów) i zasługują na szczególną uwagę.  

Eneasz Sylwiusz podejmuje tutaj dyskurs rozpoczęty przez Flavia Bionda 
w Italia Illustrata; jest to dzieło o niezwykłej wadze, ponieważ nawiązuje do 
tradycji, kultury i wydarzeń historycznych z różnych części półwyspu. Dionisot-
ti określa Italia Illustrata jako „najważniejszy wzór dla współczesnego włoskie-

                                                           
11 L. Paoletti, hasło „Benvenuto da Imola” [w:] Dizionario Biografico degli italiani, vol. VIII, 

s. 691–694. 
12 E.S. Piccolomini, De Europa, A. Van Heck (red.), Città del Vaticano 2001, s. 25. 
13 „il De Europa ubbidisce ad uno schema geografico e non cronologico; un’intuizione person-

ale della nuova realta’ delle cose e’ alla base di questo cambiamento: la storia d’Europa sub specie 
Imperii non era piu’ possibile agli occhi di un uomo del Quattrocento”, N. Casella, op.cit., s. 43. 
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go regionalizmu”14. Piccolomini chce tylko nawiązać do wybitnych dokonań 
swojego poprzednika; dokonuje więc nielicznych poprawek, eliminuje nieścisło-
ści i uzupełnia brakujące informacje. Nie zajmuje się już pochodzeniem nazwy 
swojego kraju oraz pobieżnie traktuje wydarzenia z zamierzchłych czasów 
(chyba że konieczne jest bardziej szczegółowe nawiązanie dyktowane wymo-
gami narracji), koncentrując się na okresie sobie współczesnym. Taki wybór 
Eneasza Sylwiusza można wytłumaczyć celami, jakie autor sobie wyznaczył; 
zamierzał on ukazać ówczesną sytuację Włoch, wytknąć walki i podziały we-
wnątrz półwyspu, by zachęcić władców poszczególnych państw włoskich do 
zjednoczenia sił do walki ze wspólnym wrogiem, jakim byli Turcy. W opisie 
Włoch Piccolomini korzysta z tradycji i rozpoczyna od zachodu, choć nie zawsze 
respektuje kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara w opisie poszczegól-
nych regionów. Decyzja, by zacząć od Genui, nie jest jednak dyktowana wyłącz-
nie chęcią respektowania wcześniej przyjętego schematu kompozycyjnego. Istnia-
ło duże ryzyko, że doża wenecki odstąpi Genuę Francji, która w ten sposób 
znajdzie się bezpośrednio na arenie politycznej Włoch, dlatego to miasto znalazło 
się na pierwszym miejscu w opisie państw włoskich. Cała ta część „od samego 
początku jest ujmowana w szerokim kontekście europejskim”15.  

W tym fragmencie Eneasz Sylwiusz nie odwołuje się w sposób systematycz-
ny do nazw regionów, ale używa raczej nazw głównych miast i/lub mieszkań-
ców danego terytorium. Narracja zatrzymuje się na opisie królestwa Alfonsa 
Aragońskiego, a zwłaszcza na Neapolu. 

W czasie swojego opisu Piccolomini, podobnie jak Flavio Biondo, podkreśla 
różnice w toponomastyce, ale nie czyni tego w sposób systematyczny i „nauko-
wy”, jak to jest w Italia Illustrata. 

We fragmencie De Europa poświęconym Włochom, opisy krajobrazu 
i zmian, jakie zaszły w nim wraz z upływem czasu, nie zajmują dominującej 
pozycji, częste są natomiast uwagi na temat sławnych postaci żyjących 
w opisywanych państwach. Szczególne miejsce zajmują tu najwybitniejsi przed-
stawiciele humanizmu; Pius II podkreśla nowatorskie aspekty ich działalności 
oraz rolę, jaką odegrali w rozwoju piętnastowiecznej kultury. Oto, na przykład 
krótkie portrety Francesca Filelfa i Leodrisia Crivellego: 

Franciscus Philelphus nobilis satyrarum scriptor per idem tempus ad heroicum carmen 
conuersus res Sfortiae scribere coepit. Leodrisius Cribellus soluta oratione ac metro clarus 
haberi coepit16. 
Przy Ferrarze nie mogło zabraknąć oczywiście hołdu złożonego Guarino da 

Verona: 
Guarrinus autem Veronensis omnium ferme pater ac magister, qui nostra aetate graeca lit-
teras didicere, admirabilis et omni honore dignus senex, qui omnem etatem suam legendo, 
docendo, scribendo percurrisset, unicum senectutis sue refugium et illud quidem honestum 
dignumque suis exercitiis ac uirtutibus inuenit17. 

                                                           
14 „il testo costituzionale del moderno regionalismo italiano”, por. C. Dionisotti, Regioni e Let-

teratura [w:] AA.VV. Storia d’Italia, R. Romano i C. Vivanti (red.), Vol. II, część II, Einaudi, 
Torino 1974. s. 1385. 

15 „è inserita fin dalle prime righe nel vasto contesto europeo”, por. B. Baldi, op.cit., s. 656. 
16 A.S. Piccolomini, De Europa, op.cit., s. 449. 
17 Ibidem, s. 450. 
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Podobnie dzieje się przy opisie Florencji, w którym pojawiają się wielkie po-
staci początków florenckiego humanizmu: 

Nos tres in ea urbe cognouimus graecis et latinis litteris et conditorum operum fama illu-
stres, qui cancellariatum alius post alium tenuere: Leonardum et Carolum Aretinos et Pog-
gium eiusdem rei publicae ciuem, qui secretarius apostolicus tribus quondam romanis pon-
tificibus dictauit epistulas. Illos precesserat Coluccius, cuius ea dicendi vis fuit, ut 
Galeacius Mediolanensium princeps, qui patrum nostrorum memoria gravissimum Floren-
tini bellum intulit, crebro auditus est dicere, non tam sibi mille Florentinorum equites, qu-
am Colucii scripta nocere18. 
Na stronach poświęconych państwom włoskim wydarzenia kulturalne prze-

platają się z polityką. Widoczny jest nieustanny wysiłek autora, by ukazać ich 
doniosłą rolę w życiu dworów i miast. Na przykład cytujemy uwagę Eneasza 
Sylwiusza na temat rodu d’Este: 

Fuit autem domus estensis uiris semper doctis amica: nostra aetate non solo Ugonem 
(Senensem – n.d.a.) (...), magnis ad se premiis traxit, sed multos in iure ciuili, plures in ce-
teris facultatibus honorauit. In studiis uero eloquentiae Ioannem Aurispam Siculum, grecis 
ac latinis litteris edoctum, et qui uersu prosaque claruit, inter familiares habitum ditem 
beatumque fecit19. 
Kultura, podobnie jak to jest w utworze Flavia Bionda, stanowi tu element, 

który umożliwia odnalezienie własnej tożsamości ponad lokalnymi podziałami. 
Pełni ona funkcję wspólnego dziedzictwa dla całych Włoch i ma nieocenioną 
wartość w momentach, gdy niezgoda zdaje się zwyciężać. 

Należy jednak podkreślić, że w analizowanym dziele na pierwszy plan wybi-
ja się sytuacja polityczna półwyspu, którą cechują częste konflikty między mia-
stami, okrutne wojny, niekończące się podziały oraz walki między rodami. 

Właśnie dlatego, również i ta część traktatu nie ma czysto historiograficzne-
go charakteru. Stanowi ona raczej przykład literatury polityczno-walczącej lub, 
jeśli chcielibyśmy użyć dzisiejszego terminu, publicystyki. Nie bez znaczenia, 
o czym wspominaliśmy wielokrotnie, są dążenia papieża, mające doprowadzić 
do zjednoczenia sił, by móc skutecznie przeciwstawić się muzułmańskiemu 
wrogowi. Aby zrealizować swoje zamiary, Pius II posługuje się, jak już wiemy, 
środkiem perswazji, który oferuje mu właśnie historiografia. Dlatego też roz-
działy dotyczące Półwyspu Apenińskiego stanowią część projektu zjednocze-
niowego i są tożsame z wizją, jaką miał Eneasz Sylwiusz na temat świata roz-
ciągającego się za Alpami. 

Groźba najazdu i możliwości stawienia mu czoła stanowią dwa tematy, które 
obecne są w całej Cosmographii, a zwłaszcza w De Europa. Nie dzieje się tak 
przez przypadek. Jak pokazaliśmy wielokrotnie, to właśnie Europa utożsamiana 
jest z chrześcijaństwem do tego stopnia, że się z nim identyfikuje, stanowiąc 
kolebkę kultury, która w owych czasach we Włoszech przeżywała swój złoty 
okres. 

                                                           
18 Ibidem, s. 445. 
19 Ibidem, s. 450. 
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Wnioski 

Z powyższych rozważań wynika, iż historiografia okresu humanizmu różni się 
w znaczący sposób od średniowiecznej, która przeważnie ograniczała się do 
kroniki wydarzeń historycznych. Poza tym historiografia rozszerza swoje pole 
zainteresowania od miasta do całego półwyspu. Był to początek wielu badań 
dotyczących poszczególnych regionów oraz dziedzictwa kulturowego całych 
Włoch. Uświadomienie sobie przez Włochów własnej historii i tożsamości „re-
gionalnej” oraz narodowej miało służyć ukończeniu długotrwałych walk we-
wnętrznych, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia wielu miejscowo-
ści. Poza tym dzieła, o których tu mowa, miały na celu podkreślenie istotnych 
zmian w zakresie toponomastyki i samego wyglądu poszczególnych ziem wło-
skich. Utwory te umożliwiały w ten sposób lepsze poznanie własnego kraju. 
Podkreślając element ciągłości tradycji rzymskiej oraz jedności narodu (choćby 
na planie kultury). Historiografia okresu humanizmu miała pobudzić do działa-
nia mającego na celu odbudowę i wzmocnienie kraju. Tylko w ten sposób bę-
dzie on mógł stawić czoła zagrożeniom pochodzącym z zewnątrz. 

Z wszystkich wyżej wymienionych powodów dzieła, o których tu była mo-
wa, pełniły fundamentalną rolę w procesie kształtowania nowoczesnego pojęcia 
włoskości. 

R i a s s u n t o  

Italiam scribere exorsi: L’immagine dell’Italia nel Quattrocento (sulla base di alcuni 
trattati storiografici di umanisti italiani) 

Il presente articolo ripercorre le tappe evolutive del nome Italia: si parte dal VI secolo a. C. in 
cui tale denominazione si riferiva alla sola Calabria, passando per l’epoca romana, allorquan-
do essa ormai abbracciava l’intera penisola (le isole erano ancora considerate a parte) e quella 
medievale, durante la quale non si ebbe alcuna opera di rilievo che trattasse il suddetto paese 
come un tutt’uno. Nel Medioevo, infatti, le descrizioni a carattere storico-geografico 
ripetevano pedissequamente quanto già espresso dagli autori antichi.  

Nel XV secolo, grazie all’intensificarsi dei viaggi ed alla nascita della diplomazia nel sen-
so moderno del termine, mutò notevolmente la visione del mondo e anche quella dell’Italia. 
La trattatistica, che fino ad allora era rimasta confinata nei limiti delle singole città, abbracciò 
per la prima volta l’intera penisola e ne cominciò a presentare le singole realtà regionali. Ciò 
si deve innanzitutto ad un’opera di fondamentale importanza, l’Italia Illustrata di Biondo 
Flavio. Questi viene considerato „padre della geografia regionale” proprio in quanto fu il 
primo ad adoperare il termine „regione” al posto dei precedenti „provincia” o „terra”. Lo 
storiografo umanista cercò di presentare un’immagine attuale dell’Italia, ricostruendone però 
il passatao e tenendo presente le varie modifiche subite dal territorio, dalle località e dalla 
toponomastica nel corso del tempo. A questo scopo egli utilizzò materiali e documenti di 
diverso tipo, tutti rigorosamente vagliati secondo criteri scientifici molto vicini a quelli di cui 
si sarebbe avvalsa in seguito la storiografia moderna. 

L’autrice dell’articolo prende in considerazione anche un’altra opera, il De Europa di 
Enea Silvio Piccolomini, contenente un’ampia descrizione dell’Italia. Il suddetto umanista 
continuò l’opera del Biondo, fornendo informazioni relative alle vicende recenti o attuali dei 
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vari territori italiani e rimandando all’autore dell’Italia Illustrata per quanto riguarda il quad-
ro storico precedente. Tutte e due le opere godettero di una notevole fama anche al di là dei 
confini italici e presentano un nuovo tipo di relazione fra geografia e storia. La prima, infatti, 
doveva infatti servire a spiegare meglio avvenimenti e mutamenti accaduti nel corso della 
seconda. 

L’opera del Biondo e quella di Enea Silvio, inoltre, sono di grande interesse, in quanto 
rappresentano un momento fondamentale nella costituzione dell’identità nazionale italiana, 
basata non ancora sull’unità politica, ma su quella culturale e sull’enorme patrimonio eredita-
to dall’Antica Roma. Scopo di tali testi, infatti, era non solo quello di mettere in risalto gli 
elementi di cui sopra per puro interesse storico: essi si proponevano anche il fine di sollecitare 
i vari stati, in cui allora era suddivisa l’Italia, a pacificarsi ed unirsi per affrontare adeguata-
mente il pericolo turco, allora incombente sulla civiltà europea e quindi anche su quella della 
penisola italica. 

Per tutti i motivi sopra esposti le opere considerate nel presente articolo ebbero un ruolo 
fondamentale nel processo di costituzione del moderno concetto di italianità. 
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