
Florenţa se întinde de-a lungul văii
Arno, pe câţiva kilometri, între colinele
domoale din nordul şi sudul râului. Cele
mai importante lucruri de văzut sunt
grupate pe o zonă care poate fi
străbătută pe jos în scurt timp,
copleşindu-ne cu măreţia monumentelor
care ne ies în cale.

La o mică distanţă de gară apar
Domul, Baptisteriul şi Campanilla lui
Giotto. Zona de aici până la Piazza della
Signoria, mărginită de Palazzo Vecchio
şi Uffizi, este inima oraşului, cu cele mai
bine păstrate monumente medievale, dar
şi numeroase străzi comerciale moderne.
Imediat la nord de Dom este biserica San
Lorenzo, cu Sacristia Nouă, şi uimi-
toarele monumente funerare create de
Michelangelo, apoi mânăstirea San
Marco, cu picturile lui Fra Angelico, şi
Accademia, cu David şi celelalte
capodopere ale Titanului. Spre sud, lângă
Dom, este Bargello, cel mai important
muzeu de sculptură din oraş, mai spre est
biserica Santa Croce, pantheon al
florentinilor iluştri, iar lângă gară,
biserica Santa Maria Novella, cu
valoroasele ei fresce din perioada de
tranziţie de la gotic la Renaştere.

Dincolo de Arno ne întâmpină Palazzo
Pitti şi Giardina di Boboli, iar mai sus,
din Piazzale Michelangelo ne apare în
faţă întregul oraş, peste acoperişurile
căruia se ridică măreţe Domul,
Campanilla, turnul Palatului Vechi şi al
Palatului Bargello, clopotniţa zveltă a
bisericii Badia.

Sustrăgându-se de sub dominaţia
imperiului roman de naţionalitate

germană şi afirmându-se ca oraş liber în
secolul al XI-lea, Florenţa ajunge în
secolul al XIV-lea un puternic centru
comercial şi un centru cultural şi artistic
de avangardă. Ea continuă să se dezvolte
impetuos, strălucind în fruntea statelor
de pe teritoriul Italiei timp de peste trei
secole, sub conducerea familiei Medici.

Înfăptuirile acestor vremuri de glorie
ne întâmpină astăzi pe străzile Florenţei,
în bisericile, palatele, muzeele sale şi ne
aduc în faţă numele marilor maeştri care
le-au realizat, ca Giotto, Cimabue,
Bruneleschi, Michelozzo, Masaccio, Fra
Angelico, Donatello, Michelangelo ş.a. 

Deşi impresionat de aceste măreţe
monumente, nu poţi să nu observi că
Florenţa este un oraş cu străzi înguste,
mohorâte, cu case ca nişte fortăreţe, cu
clădiri parcă neterminate, cu pieţe fără
personalitate. Peste toate acestea se
adaugă stressul unui trafic rutier intens.

A hoinări pe străzi este o plăcere în
Veneţia şi Roma, dar nu este foarte
atrăgător în Florenţa. În schimb,
comorile din interiorul muzeelor şi
bisericilor ne captivează. Sub patronajul
familiei Medici, artişti şi gânditori
geniali au pus bazele schimbărilor din
Evul Mediu către viziunea lumii
moderne. Bisericile, galeriile, muzeele
acestui oraş sunt locuri care îţi dau
posibilitatea să înţelegi realizările lor.
Dezvoltarea Renaşterii poate fi urmărită
pas cu pas în ceea ce ne oferă acestea.

Florenţa este dominată de marile
realizări ale Renaşterii. Aici nu vedem,
ca în Veneţia, fuzionarea variatelor
stiluri, ci vedem afirmarea Renaşterii.
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A R G U M E N T
„Florenţa este, după Atena, oraşul care a făcut cel mai

mult pentru umanitate.” (E. Renan, citat de E. Muntz 1914)




