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Wprowadzenie:
Każdy, kto odwiedzał Sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie (gotyckie - wybudowane w latach 
1344–1392 i po pożarze w  1555 r. przebudowane w stylu renesansowym w latach 1557–1559 ) 
powinien wiedzieć, że najczęściej sprzedawanym tam kiedyś towarem było sukno (stąd nazwa).
Sukno to tkanina wełniana, zgrzebna, powierzchniowo spilśniana, drapana i strzyżona, posiadająca 
dobre właściwości termoizolacyjne i wodoodporne, dobrze chroniące przed wiatrem.
Pierwsze zapiski na temat wełny widnieją w Kodeksie Hammurabiego (1730 p.n.e.), który wymienia 
wełnę: owczą, jagnięcą, kozią, wielbłądzią. Zachowane malowidła wskazuję, że w pałacu Knossos na 
Krecie tkano już grube sukno z wełny i zdobiono haftami. Pierwsze skrawki sukna wełnianego z VII w. 
p.n.e. odnaleziono na południu Wyżyny Anatolijskiej położonej w Azji Mniejszej. Z czasów greckich i 
rzymskich najpiękniejsze tkaniny z wełny pochodziły z Miletu, barwione na purpurowo.
Wytwarzanie sukna od średniowiecza przeniesiona została do miast i stała się zaczynem ich szybkiego 

Florencka Gildia Wełny Wprowadzenie. Sukiennice , sukno i pannilana fiorentina.

Wytwarzanie sukna od średniowiecza przeniesiona została do miast i stała się zaczynem ich szybkiego 
wzrostu gospodarczego. Ich produkcję od XII wieku organizowali wielcy kupcy i spółki (kompanie) 
handlowe – gildie.
W XIII–XIV w. słynęły z jakości kosztowne sukna wytwarzane we Flandrii, Brabancji i północnych 
Włoszech, sprzedawane na jarmarkach całej Europy.  Od końca XII w. sukiennictwo znakomicie rozwijało 
się w północnych Włoszech, najpierw bazując na zakupywanej surowej tkaninie, którą barwiono i 
wykończano na miejscu (przodował w tym cech Arte di Calimala). Później cały proces  od wełny do 
krawca odbywał się na miejscu.  Zdecydowanie przodowała w tym Florencka Gildia Wełny – Arte della

Lana (1192-1770). Ich  sukno, zwane pannilana fiorentina, było szczególnie cenione na wszystkich 
rynkach europejskich. 
Może prezentacja pozwoli przywołać kilka faktów z historii tej  ważnej, nie tylko dla Florencji, korporacji 
oraz przybliżyć sam proces wytwarzania sukna. 
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Sukiennictwo:
Sukiennictwo to o gałąź rzemiosła, później produkcji manufakturowej, zajmująca się wyrobem tkanin 
wełnianych głównie sukna. Wytwarzanie sukna na wielką skalę rozwijała się w Europie od wczesnego 
średniowiecza, osiągając rozkwit w ramach organizacji cechowej (gildii). 
W XIII–XIV w. słynęły z jakości kosztowne sukna wytwarzane we Flandrii, Brabancji i północnych 
Włoszech, sprzedawane na jarmarkach całej Europy. Ich produkcję organizowali wielcy kupcy i spółki 
(kompanie) handlowe. Popularność tkanin wełnianych wynikała z ich walorów użytkowych.

Walory użytkowe wyrobów wełnianych: ciepłochronność nawet po zamoczeniu w wodzie, - ograniczona 
ognioodporność (gaśnie po odstawieniu źródła ognia) i znaczna kwasoodporność. Zdolność do spilśniania 

wyrobów wełnianych wynika z łuskowej budowy włókien i pozwala na ich zagęszczenie w trakcie intensywnej 
obróbki mokrej. Cecha ta jest jednocześnie ich wadą, ponieważ w trakcie użytkowania dochodzi do ich 
samoczynnego filcowania, co psuje walory estetyczne (zmienia się faktura tkaniny) i użytkowe (sfilcowany wyrób 
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samoczynnego filcowania, co psuje walory estetyczne (zmienia się faktura tkaniny) i użytkowe (sfilcowany wyrób 
wełniany ma znacznie mniejsze wymiary). 
W przeciwieństwie do włókien celulozowych, wełna nieodporna jest na działanie ługu (który uzyskiwano zalewając 
popiół drzewny wodą). Nadmierną szorstkość można było ograniczyć stosując cienkorunne wełny (import wełen: z 
Anglii a później merynosów z Hiszpanii) i zasadowe spilśnianie. Kwaśne spilśnianie (z udziałem octu) pogarszało 
chwyt tkaniny. Odporność wełny na działanie kwasów wykorzystywano w procesie oczyszczania tkaniny z 
zanieczyszczeń roślinnych, tzw. karbonizacji. Po nawilżeniu roztworem kwasu siarkowego (był  już dobrze znany od 
XIII w.)  i jej wysuszeniu, tkaninę poddawano intensywnemu trzepaniu, co  usuwało zwęglone już zanieczyszczenia. 
Następnie należało ją zneutralizować samą wodą lub z dodatkiem mydła albo popiołu.

Uwaga: O sukiennictwie na ziemiach polskich patrz: Maria Bogucka - Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do 
końca XVIII wieku - pod red. Janiny Kamińskiej i Ireny Turnau.
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Gildie (cechy):
Gildie sztuki i rzemiosła to stowarzyszenia tworzone od XII w. w wielu europejskich miastach, aby 
regulować i chronić działalność członków tej samej korporacji zawodowej. 
Nazwa „gildia” (od niemieckiego gilde) pojawia się już w VIII wieku. Gildie powstały w następstwie 
wcześniej istniejących bractw o charakterze pobożnym. Stały się stowarzyszeniami kupców 
i rzemieślników, tworzonymi spontanicznie i lokalnie w celu rozwoju handlu i wytwórczości 
rzemieślniczej. Były oparte na partnerstwie złożonym pod przysięgą, która zobowiązała ich członków 
do wzajemnej pomocy i obrony wspólnych interesów. Jako pierwsze powstały cechy kupieckie, na 
początku XII wieku cech kupiecki istniał już w Pawii, Genui, Piacencie i Rzymie. Izba Kupiecka w 
Mediolanie sięga roku 1159. Artie Mercatanti di Firenze istniał już w 1182 roku, a w Bolonii w 1194 
roku. Gildiom kupieckim w XIII wieku udało się wejść i przejąć wiodącą rolę w instytucjach miejskich, 
rozszerzając swoją kontrolę na funkcje publiczne, takie jak nadzór nad odważnikami, miarami i nad  
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rozszerzając swoją kontrolę na funkcje publiczne, takie jak nadzór nad odważnikami, miarami i nad  
drogami. Powoli rodziły się także gildie innych zawodów, niektóre poprzez oderwanie się od kupców, 
inne niezależnie. W niektórych miastach jeszcze pod koniec XIII wieku cech kupiecki skupiał wszystkie 
działania: w Mediolanie, Weronie, Parmie, Piacenzy, Kremonie. Powstawanie nowych ośrodków 
handlowych trwało od XIV wieku, a tam, gdzie cechy zdobywały rolę polityczną i stawały się organami 
konstytucyjnymi, ich liczba została zablokowana. 
Rzeczywista waga polityczna osiągnięta przez korporacje w samorządach miejskich różniła się znacznie 
w poszczególnych miastach. W rzeczywistości stowarzyszenia rzemieślnicze powstały później i zostały 
zdegradowane do roli podrzędnej w porównaniu ze stowarzyszeniami kupieckimi. 
W niektórych miastach Świętego Cesarstwa Rzymskiego - we Włoszech - rzemieślnicy zorganizowani w 
gildie przejęli władzę w całości lub w części. Dlatego w tych wolnych miastach imperium na pewien czas 
ustanowiono „rząd cechów”, który gwarantował korporacjom dominującą pozycję w radzie miasta.
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Florenckie gildie:
Pierwszą wzmiankowaną (ok. 1150 r. ) w dokumentach (ok. 1182 r.) gildią Florencji była Arte di Calimala, 
której nazwa wywodziła się od nazwy ulicy Calimala („calle maia“ – „ulicy głównej”, gdzie znajdowało się 
wiele warsztatów kupieckich lub callis malis -„złe przejście” od zatłoczonej i wąskiej uliczki).
Zrzeszała ona handlowców, którzy importowali surową tkaninę wełnianą z zagranicy. Według 
Giovanniego Villani w okresie 1336-1338 dwudziestu kupców z Calimala zakupiło bezpośrednio z miejsc 
produkcji: zwłaszcza z Flandrii, Anglii i z jarmarków szampańskich rocznie po 
10 000 sztuk surowej tkaniny o wartości ok. 360 000  złotych florenów. Następnie zlecali jej obróbkę 
i barwienie w mieście, a potem odsprzedawali gotowe, kosztowne tkaniny do innych miast i państw.

W 1193 istniało już siedem takich ciał korporacyjnych. Sześć z dziewięciu Priori floreckiej Signorii zostało 
wybranych spośród głównych gildii, a dwa zostały wybrane przez mniejsze gildie. Pierwsza wzmianka o 
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wybranych spośród głównych gildii, a dwa zostały wybrane przez mniejsze gildie. Pierwsza wzmianka o 
siedmiu „większych cechach” (wydzielonych z  Calimala) pochodzi z 1197 r. 
Pierwszy akt stanowy dotyczący cechów został wydany dopiero w 1228 r. Pierwsza zaplanowana lista 
gildii florenckich, obejmująca dwadzieścia jeden gildii, pojawiła się w 1236 roku. Ze względu na 
uzyskiwany dochód, od samego początku, nie wszystkie Arti były sobie równe. 
Druga zaplanowana lista dwudziestu jeden gildii, rozróżniająca siedem „Większych Gildii” (Arti Maggiori) 
i czternaście „Pomniejszych Gildii” (Arti Minori) pojawiła się w 1266 roku. 
W tym samym roku konsulowie siedmiu „Większych Gildii” zostali „Najwyższymi Sędziami Stanu”.

W 1280 r. pierwsze pięć z „Gildii Mniejszych” (Arti Minori) zostało wydzielonych jako „Gildie Pośrednie” 
(Arte Mediane). 
Kiedy Signoria po raz pierwszy objęła rządy (1250 r.), zostały one dopuszczone do konferencji konsulów 
siedmiu „Gildii Większych”. 
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Trzecia zaplanowana lista cechów, finalizująca ich pierwszeństwo od ponad wieku, pojawiła się w 
dokumencie z 1282 r. znanym jako Foro Fiorentino (obecnie przechowywanym w British Library). 
Dokument z 1282 r. grupuje razem Większe i Pośrednie Gildie, tworząc w ten sposób nowy podział 
na dwanaście większych i dziewięć mniejszych gildii.

Dziewięciu najniższym cechom przydzielono również sztandary i herby w 1291 roku.

W 1296 r. został ogłoszony Kodeks ogólny „Il Statuto” dla cechów wraz z założeniem Corte della
Mercanzia. Statuty wszystkich cechów przeszły całkowitą rewizję między rokiem 1301 a 1307, a „Nowy 
Kodeks” został po raz pierwszy przyjęty również przez Calimala. Statuty ponownie zrewidowano w 1386 r. 
Trzy nowe cechy powstały w 1378 roku po buncie Ciompi.

Czwarta planowana lista cechów pojawiła się w 1415 r., Zawierała jednak nadal dwadzieścia jeden gildii, 
podzielonych (jak w 1266 r.) pomiędzy siedem większych i czternaście pomniejszych gildii (te pośrednie 
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podzielonych (jak w 1266 r.) pomiędzy siedem większych i czternaście pomniejszych gildii (te pośrednie 
utraciły swój status specjalny).

Florenckie Arti dzieliły się na różne grupy, ale przez większość czasu podzielone były na trzy:

Arti Maggiori, które tworzyło 7 „Gildii Większych”:
• Arte di Calimala zwana też Arte dei Mercatanti (zał. przed 1190, kupcy i farbiarze obcego sukna), 
• Arte dei Giudici e Notai (1197, sędziowie, prawnicy i notariusze), 
• Arte della Lana (przed 1192, producenci i kupcy wełny), 
• Arte del Cambio ( (przed 1197, bankierzy i kantorzy), 
• Arte della Seta (przed 1192, tkacze i kupcy jedwabiu), 
• Arte dei Medici e Speziali (przed 1197, lekarze i farmaceuci), 
• Arte dei Vaiai e Pellicciai (1197, kuśnierze i skórnicy).
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Arti Mediane z pięcioma „Gildiami Pośrednimi”:
• Arte dei Beccai (ok. 1236, rzeźnicy i rolnicy), 
• Arte dei Fabbri (przed 1236, kowale),
• Arte dei Calzolai (przed 1236, szewcy),
• Arte dei Maestri di Pietra e Legname (przed 1236, mistrzowie kamieniarstwa i rzeźbiarze), 
• Arte dei Linaioli e Rigattieri (1266, producenci bielizny, sprzedawcy odzieży i krawcy). 

Arti Minori z dziewięcioma „Gildiami Mniejszymi”:
• Arte dei Correggiai (przed 1236, rymarze i wytwórcy uprzęży).
• Arte degli Oliandoli e Pizzicagnoli (przed 1236, handlarze oliwy z oliwek, handlarze i sprzedawcy prowiantu), 

• Arte dei Vinattieri (1266,winiarze), 
• Arte degli Albergatori (1282, karczmarze), 
• Arte dei Cuoiai e Galigai (1282, kurierzy i grabarze),

Florencka Gildia Wełny Florenckie gilie (cechy): Arti Mediane i Arti Minori.

• Arte dei Cuoiai e Galigai (1282, kurierzy i grabarze),
• Arte dei Chiavaiuoli (?, ślusarze, kotlarze), 
• Arte dei Corazzai e Spadai (przed 1236, płatnerzy i zbrojmistrze), 
• Arte dei Legnaioli (przed 1236, stolarze), 
• Arte dei Fornai (przed 1236, piekarze i młynarze).

Uwaga: W Prato, oddalonym  o 20 km od Florencji, liczba i nazwy gildii zmieniały się na przestrzeni wieków, od minimum 
15 do maksymalnie 25-26. W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się we Florencji, nigdy nie było oficjalnego 
rozróżnienia na Arti Maggiori i Arti Minori. Robotnicy wełniani, zrzeszeni w Arte della Lana di Prato  regulowali 
produkcję i handel tkaninami na podstawie aktualizowanych w czasie statutów. Pierwszy statut powstał w 
latach 1315 - 1320. Gildia została zniesiona dekretem wielkoksiążęcym z 27 listopada 1775 r.
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Florencka Gildia Wełny Florenckie gildie (cechy).

W gildiach organizowano każdy aspekt życia gospodarczego 
danego miasta, tworząc sieć społeczną, które uzupełniały więzi 
rodzinne.

Hegemonia cechów Arti Maggiori była zachowana aż do panowania Medyceuszy w XV wieku.
We Florencji Arti opanowały rzemiosło i handel  w okresie od XII do XVI wieku. Finansowali liczne 
budowle i działalność miasta: Calimala byli odpowiedzialni za Baptysterium i zapłacili za słynne drzwi 
Ghibertiego, podczas gdy cech sukienników był odpowiedzialny za samą katedrę i sfinansował budowę  
kopuły, frontowego ołtarza oraz budowę dzwonnicy, a cechy jedwabników i złotników zbudowały i 
prowadziły przytułek dla opuszczonych dzieci - Ospedale degli Innocenti („Szpital Niewiniątek”). 
Zarówno we Florencji, jak i w Bolonii awans społeczny gildii zakończył się pełną afirmacją w sferze 
politycznej do tego stopnia, że   instytucje rządowe naśladowały struktury korporacyjne. 

• Herby cechów Florencji, XVIII wiek.

We Florencji  nie istniała odrębna Gildia św. Łukasza dla 
artystów. Malarze należeli do Cechu Lekarzy i Aptekarzy
(Arte dei Medici e Speziali), ponieważ kupowali pigmenty od aptekarzy, 
podczas gdy rzeźbiarze byli członkami Mistrzów Kamienia i Drewna
(Maestri di Pietri e Legname). Byli też często członkami Bractwa św. 
Łukasza (Compagnia di San Luca), które zostało założone już w 1349 
roku - chociaż była to odrębna jednostka od systemu cechowego.
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Niezależnie od różnorodności i mniej lub bardziej głębokiego zaangażowania politycznego, 
podstawowym zadaniem każdej korporacji była obrona monopolu wykonywania zawodu, a ci, którzy go 
wykonywali i nie zarejestrowali się, byli uznawani przez korporację za pracowników, którzy stanowili 
potencjalne zagrożenie wobec członków cechu. W związku z tym można zidentyfikować cechy wspólne 
dla wszystkich korporacji ze względu na sposób ich postępowania i cele:

• ochrona jakości wytwarzanych towarów, zwłaszcza w przypadku korporacji zajmujących się 
działalnością handlową; regulacje wewnętrzne narzucały ścisłą kontrolę wykorzystania surowców, 
narzędzi pracy, technik obróbki i tego, co teraz nazwalibyśmy walką z podróbkami, czyli tych 
produktów, które nie spełniały standardów jakościowych określonych przez stowarzyszenia;

• zachowanie równości między członkami, która choć była tylko formalnie przestrzegana, miała na celu 
zapobieżenie nieuczciwej konkurencji między członkami korporacji; w rzeczywistości wykonywanie
czynności było ograniczone hierarchicznym porządkiem, który dzielił członków na mistrzów 
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czynności było ograniczone hierarchicznym porządkiem, który dzielił członków na mistrzów 
(magistri), praktykantów i prostych robotników, powodując znaczne różnice ekonomiczne między 
członkami;*  

• kształcenie nowych studentów poprzez okres praktyki (obecny staż), który miał zmienny czas trwania 
w zależności od miasta; czeladnik wstępował prawie jako dziecko do warsztatu mistrza, który 
zobowiązał się nauczyć go wszystkich tajników rzemiosła;

• jurysdykcja nad swoimi członkami, w odniesieniu do których korporacje rościły sobie wyłączne prawa  
w sprawach należących do ich kompetencji, takich jak sprawy między członkami i naruszenia 
przepisów itd.

W XIV wieku cechy ustanowiły trybunał targowy zwany Mercatanzia, aby rozpatrywać sprawy, które 
dotyczyły więcej niż jednego z Arti.
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Każda Arte miała swój statut i była zorganizowana według organów przedstawicielskich:

• Il Corporale (Korporacja) to zgromadzenie plenarne członków, którzy początkowo spotkali się w 
krótkich odstępach czasu, a wybrani przedstawiciele powołani były do funkcji konsulów (consoli), 
przeorów (priori), rektorów, kapitanów, itp. Konsulowie pełnili swoje funkcje tylko przez krótki czas i 
mieli za zadanie kierowanie całą działalnością korporacji, w tym odpowiadali za relacje publiczne ze 
światem zewnętrznym.

• Il Consiglio, (Konsilio - Rada): była węższym organem doradczym mającym za zadanie ratyfikację lub 
odrzucenie decyzji konsulów (stopniowo zastępowane przez kapo), zwoływane coraz rzadziej.

• Il Capo (Kapo - Głowa) do bieżącego zarządzania wszystkimi sprawami gildii. 

Aparat biurokratyczny składał się jeszcze z notariusza pełniącego funkcję sekretarza i protokolanta oraz 
skarbnika itd.

Florencka Gildia Wełny Florenckie gildie (cechy). Organy przedstawicielskie. 

skarbnika itd.

Statuty cechów, które w miastach miały wartość prawa, ustanawiały przede wszystkim stan monopolu, 
chroniąc przed osobami postronnymi wszelką działalność zawodową, produkcyjną i handlową.
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*/.  Według Denise Bezzina – „Organizacja pracy w średniowieczu koncentrowała się na warsztacie. Głównym ośrodkiem produkcji i 
przekazywania wiedzy była pojedyncza jednostka domowa prowadzona przez mistrza rzemieślnika, który koordynował pracę zarówno 
członków własnej rodziny, jak i jednego lub więcej praktykantów oraz pracowników. Od XII wieku rozwinęło się wiele rodzajów stosunków 
pracy: robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, pracownicy czasowi lub akordowi, praktykanci i począwszy od końca XIII wieku 
nawet płatni uczniowie. Obok tych kategorii pracowników istniały również formy pracy niewykwalifikowanej, przy których zatrudniano 
kobiety i dzieci, których faktyczne znaczenie w ramach produkcji jest niezwykle trudne do określenia. Począwszy od końca XIV wieku 
następuje włączenie kupca w proces produkcji, poprzez finansowanie i zaliczkę na surowce w zamian za gotowy produkt. Kupiec-
przedsiębiorca jest w stanie mocno ograniczyć autonomię rzemieślnika pozbawiając go bezpośredniego dostępu do rynku.”



Wejście do Arti było zorganizowane od pierwszych kroków. Należało być prawowitym synem członka, 
przedstawić dowody kompetencji w danej dziedzinie oraz zapłacić podatek wstępny. Mistrzowie 
cechów, którzy posiadali środki produkcji, przyjmowali uczniów - chłopców (garzoni) lub czeladników, 
którzy mogli pracować przez długą karierę, czasami nigdy nie zostając mistrzem. Umowy o praktykę 
zawierane były między mistrzem a rodziną młodego ucznia, który spędził co najmniej trzy lata jako 
nieopłacany robotnik (ragazzi non pagati), zanim uzyskał prawo do prawdziwej pensji. W tym czasie 
mieszkał  w domu mistrza. Mistrz był nie tylko właścicielem sklepu lub warsztatu, ale przede wszystkim 
nauczycielem i wychowawcą swoich uczniów.
Cel ten był osiągnięty poprzez ustalenie, że tylko ci, którzy po długim stażu i po uiszczeniu wysokiej 
opłaty wpisowej zostali przyjęci na magistra cechu, mogli wykonywać tę działalność i zobowiązali się 
do przestrzegania jej statutów i regulaminów. Rekrutacja następowała dopiero po przedstawieniu przez 
praktykanta tzw. „dzieła mistrzowskiego” - pierwszej pracy, w którym musiał wykazać się pełnym 

Florencka Gildia Wełny Florenckie gildie (cechy). Magistri, garzoni, raggazzi.

praktykanta tzw. „dzieła mistrzowskiego” - pierwszej pracy, w którym musiał wykazać się pełnym 
opanowaniem technik i procedur z określonej sztuki.
Gildie Florencji chroniły więc swoich członków przed konkurencją w mieście przez nieznajomych i 
florenckich outsiderów, gwarantowały jakość pracy poprzez ścisły nadzór warsztatów (botteghe), 
ustalone godziny pracy, ustalone rynki i dni świąteczne oraz świadczenie usług publicznych swoim 
członkom oraz ich żonom, wdowom i dzieciom. Kontroli podlegały ceny i jakość produktów, techniki 
przetwarzania, liczba pracowników, których można było zatrudnić, dopuszczalne surowce, wszystko 
było rygorystycznie ustalone.

Umieszczając własną pieczęć cechu na gotowym produkcie (potwierdzano zgodność wykonania „po 
mistrzowsku” tj. według kanonu cechu). Jednocześnie przytwierdzona pieczęć gwarantowała jakość 
produktu.
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W XV wieku Arti organizowały straże miejskie do ochrony zamkniętych warsztatów i magazynów. cechy 
same sprawdzały, czy nikt nie odbiera członkom gildii klientów, wprowadzając dowolne modyfikacje. 

W 1427 roku próbowano zmniejszyć liczbę mniejszych gildii tylko do siedmiu, ale bezskutecznie. 

Za sprawą Kosmy I Medyceusza ustawa z dnia 17 lipca 1534 zorganizowała czternaście pomniejszych 
cechów w cztery nowe uniwersytety:

- l'Università di Por San Piero (Uniwersytet Bramy Świętego Piotra), 

- l'Université de Fabbricanti (Uniwersytet rzemieślników), 

- l'Université de Maestri di Cuoiame (Universytet Mistrzów Skóry), 

- l'Université de Linaiuoli (Uniwersytet producentów lnu i sukienników).

W drugiej połowie XVIII wieku oświecenie opowiadało się już za ideą wolnego rynku i w konsekwencji 
oświeceni władcy zlikwidowali korporacje: w Wielkim Księstwie Toskanii w 1770 r. (dekretem Wielkiego 

Florencka Gildia Wełny Florenckie gildie (cechy). Dalsze losy.

oświeceni władcy zlikwidowali korporacje: w Wielkim Księstwie Toskanii w 1770 r. (dekretem Wielkiego 
Księcia Pietro Leopoldo di Lorena z 1 lutego 1770 r.), a w Księstwie Mediolanu w 1787 r. 
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• Stemma Arte della Lana (herb Cechu Wełny). Napis :DELL ARTE - DELLA LANA. 
Sala herbów  Pietro Alessio Chini (1800- po 1876) oraz jego dzieci i wnuków, Villa 
Pecori Giraldi, Borgo San Lorenzo koło Florencji. 



Florencka Gildia Wełny - Arte della Lana:
Wiele wieśniaczek przędło przędzę w domu, a następnie przekazywało ją tkaczowi, który tkał je na mało 
wydajnych krosnach pionowych. Wykwalifikowany tkacz mógł wytwarzać tkaniny znacznie szybciej na 
poziomym krośnie, którego nie mógł posiadać wieśniak. Wyrób tekstyliów a zwłaszcza sukna 
wełnianego przeniósł się więc w XI w. do miast, co stało się jedną z ważniejszych przyczyn ich 
dynamicznego rozwoju. Flandria była pierwszym regionem na kontynencie europejskim, w którym 
rozwinął się przemysł włókienniczy w drugiej połowie XIII  wieku. Jakość wełny flamandzkiej była 
szczególnie wysoka. Wysokiej jakości tkaniny flamandzkie, znane również jako panni franceschi, były 
eksportowane po całej Europie, a północne Włochy były jednym z głównych rynków eksportowych 
Flandrii. Popyt przewyższał zdolności produkcyjne wełny flamandzkiej, a surowce musiały być 
importowane z Anglii, gdzie wełnę podobnej jakości można było produkować w znacznie większych 
ilościach. Wielu kupców i bankierów mieszkających we flamandzkich miastach kupieckich, jak na 

Florencka Gildia Wełny Artre della Lana.

ilościach. Wielu kupców i bankierów mieszkających we flamandzkich miastach kupieckich, jak na 
przykład rodziny Del Bene czy Bardi, było florenckimi. Kupcy dostarczali środków finansowych na  zakup 
angielskiej wełny i organizowali eksport do swojego rodzinnego miasta, a także innych miast 
północnych Włoch.

Sukno wełniane, produkowane w wielu miastach, w końcu średniowiecza stało się dominującą częścią 
gospodarki florenckiej. Postęp w technologii sukienniczej nastąpił  po 1300 roku, kiedy zakon Braci 
Umiliati przybył z północnych Włoch, gdzie mnisi praktykowali obróbkę wełny przy użyciu bardziej 
nowocześniejszych technologii, niż te znane wówczas we Florencji – szczególnie w zakresie farbiarstwa. 
Osiedlili się niedaleko San Donato in Polverosa i w wiosce zbudowanej nad brzegiem rzeki Mugnone
(dziś Borgonissanti), żyjąc z pracy. 

. 
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Florenckie tkaniny  były najlepszymi i najdroższymi suknami poszukiwanymi na wszystkich rynkach: 
Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Afryki Zachodniej, Francji, Majorki, Sardynii, Szampanii, Rzymu i Neapolu. 
Wszyscy rzemieślnicy zajmujący się przetwórstwem wełny: wytwórcy, farbiarze i sprzedawcy, z miasta
i okolicznych wsi, musieli się zapisać do Arti. Z tego obowiązku mogli być zwolnieni tkacze i prządki. 
W mieście było wielu rzemieślników i ponad dwieście sklepów i składów.

Florencka Gildia - Arte della Lana - była jedną z siedmiu Głównych Gildii (Arti Maggiori). Ich 
rygorystyczna kontrola jakości i rola polityczna w gminie, jaką przejęli Arti Maggiori, wpłynęły 
na historię Florencji. Założona została przed 1192 r. Wybrana pierwszą wśród cechów 
(od początku XIII wieku) i czwartą w pierwszeństwie (w 1236 roku), wzrosła do trzeciej rangi (w 
1282). Wiele znamienitych rodzin florenckich zapisało się do gildii wełny, w tym rody: Acciaioli, 
Alberti, Albizi, Buonaccorsi, Capponi, Cellai, Corsini, Pucci, Ricci i Ridolfi. Arte della Lana była jedną z 
najpotężniejszych korporacji w mieście a na pewno taką, która miała największą liczbę robotników - 1/3 

Florencka Gildia Wełny Arte della Lana.

najpotężniejszych korporacji w mieście a na pewno taką, która miała największą liczbę robotników - 1/3 
populacji Florencji (przed epidemią dżumy 30 tys. a po jej zakończeniu 20 tys. zatrudnionych). 

Wełna była sortowana i przerabiana w długim procesie produkcyjnym: przędzenia, tkania, barwienia i 
wykończenia tkanin, aby dotrzeć do gotowego produktu, odsprzedanego w sklepach.
Florentyńczycy w latach 20. - 30. W XIV w. zaczęli również działać na rynku wełny Flandrii (gdzie 
wytwarzano najlepsze wówczas w Europie sukno flandryjskie). Pozycja na rynkach europejskich 
wynikała przede wszystkim ze zdobytego przez miasta włoskie  monopolu w handlu wschodnimi 
towarami luksusowymi i z niewątpliwej przewagi „technologicznej” w organizacji handlu i obrocie 
pieniądzem.
Produkcja tekstyliów (wraz z handlem i bankami) stała się jednym z napędowych sektorów gospodarki 
Florencji. Członkowie Cechu Wełnianego działali zarówno jako kupcy, jak i przedsiębiorcy. 
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Wytwórcy tkanin wełnianych skupowali surową wełnę na zagranicznych rynkach Europy lub północno-
zachodniej Afryki, która przybywała do Florencji w opakowaniach po długiej podróży statkami i na 
grzbiecie mułów. Wełnę nieco gorszej jakości pozyskiwano w wielu regionach Półwyspu Apenińskiego. 
Sprowadza najlepszych wówczas tkaczy z Flandrii i Niemiec, wykorzystuje kryzys sukiennictwa 
flamandzkiego spowodowany wojną stuletnią, a także dostępność (dzięki Wenecji i Genui) do 
znakomitych barwników i odczynników (np. ałun potasowy) by zapanować na rynku sukna 
luksusowego. Drugi sektor produkcji sukienniczej, średniej jakości z wełny hiszpańskiej, przeznaczony 
dla odbiorców spoza elit społecznych, chroniony jest w miastach włoskich wysokimi cłami, a nawet (od 
drugiej dekady XV w.) zakazami importu, bo stanowi on dużą konkurencję (zarówno wewnątrz włoską, 
jak i ośrodków spoza Półwyspu).  Po czarnej śmierci (1348) wolumen produkcji sukna spada, ale rosną 
zyski, bowiem skupiono się na produkcji sukna najwyższej jakości a przez to bardzo drogiego. Produkcję 
najtańszego sukna, z wełny lokalnej, pozostawiono słabszym ośrodkom. Florencja w drugiej połowie XIV 

Florencka Gildia Wełny Arte della Lana.

najtańszego sukna, z wełny lokalnej, pozostawiono słabszym ośrodkom. Florencja w drugiej połowie XIV 
w. dystansuje wszystkie inne ośrodki sukiennicze, intensyfikując przede wszystkim produkcję sukna 
luksusowego, na eksport, wyrabianego z wełny angielskiej. Herb cechu przedstawiał srebrnego Agnus
Dei z herbem Florencji i aureolą z krzyżem, nad którym umieszczono w górnej części tarczy cztery lilie.  

• Tondo, glazurowana terakota 
z herbem Gildii Wełny, Andrea 
Della Robbia, Giovanni della
Robbia, ok. 1487 r. Museo
dell'Opera del Duomo. 
Florencja.
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• Stemma Arte della Lana. Florencja, 
Bazylika Santa Maria Novella



Florencka Gildia Wełny Arte della Lana. Pierwszy statut 1317-1319

Pierwszy zachowany statut Artei pochodzi z 1317 roku. 
- „… In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis miliesimo

trecentisimo nonodecimo, indictone secunda, die quinta decima mensisi
decenbris et nobilis et potentos viri domini Iacomini de Ponte Carali pro 
serenissimo principe et domino rege Roberto, Dei gratia lerusalem et 
Sicilie rege,* vicarii civitatis et districtus Florentie, … 

qui reformationes in presenti volumine contemplata et conscripta, cum 
addictionibus et correctionibus, sicut iacent in isto volumine; salvis et 
reservatis ordinamentis iustitie comunis et populi Florentie …”.

= … W imię Pana amen. W roku pańskim od inkarnacji  (Chrystusa) 
tysiąc trzysta dziewiętnastym, drugiego roku indykcji, piętnastego dnia 
miesiąca grudnia za szlachetnych i potężnych panów Iakomini z Mostu 
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• Statuto dell'Arte della Lana di 

Firenze (1317-1319), Regia
Deputazione di Storia Patria per la 
Toscana, (wydanie z 1940 r.)

miesiąca grudnia za szlachetnych i potężnych panów Iakomini z Mostu 
Carali, za najjaśniejszego princepsa i pana króla Roberta, z bożej łaski 
króla Jerozolimy i Sycylii, wikariusza miasta i  dystryktu Florencji … 
reformy rozważane w niniejszym tomie i zapisane z korektami i 
zaleceniami, określone w tym tomie; bez uszczerbku dla dobra 
wspólnego i dla ludu Florencji … ”

Statut Arte della Lana był wielokrotnie modyfikowany w latach 
1317-1681.**

*/. Robert I Mądry, z Andegawenów, król Neapolu w latach 1309-1343, hrabia Prowansji, 
tytularny król Jerozolimy.

**/. Według Guida generale degli Archivi di Stato p. 128. –” < Lana >  1317-1681, regg. 17 
di statuti”. 



Rada składała się z 48 członków, a na jej czele stali konsulowie (Consoli) losowani co 4 miesiące. 

W ich obowiązkach uczestniczyli również różni inni urzędnicy: nadinspektor (Provveditore) sędzia 
(Giudice), kanclerz (Cancelliere), wicekanclerz (vice Cancelliere), skarbnik (Camarlingo) i niektórzy 
poborcy podatkowi. Jedna z najbardziej rygorystycznych norm korporacji nałożyła zakaz prowadzenia 
handlu poza granicami państwa florenckiego i wymagała skrupulatnego przestrzegania zasad 
ustalonych dla każdej fazy przetwarzania produktu, w tym stosowanych narzędzi, podlegających 
okresowej rewizji. Gildia zdołała przewyższyć bogactwem nawet najstarszy cech Calimala
(kupców). Prestiż i dochody florenckiej Gildii Wełny umożliwiły jej liczne fundacje.  W 1331 cech 
przejął mecenat nad Santa Maria del Fiore (stąd licznie odniesienia w elewacji Campanili Giotta: 
heksagonalne panele z przedstawieniem warsztatu tkackiego, krosna oraz portal z Angus Dei).

Florencka Gildia Wełny Arte della Lana. Mecenat nad kompleksem Duomo.

• Agnus Dei, fronton wejścia do dzwonnicy 
Giotta we Florencji.

• Andrea Pisano, Arte, tessile (tkaczki),  
sześciokątny panel z Campanili Giotta 
1348 - 1350; obecnie w Museo
dell'Opera del Duomo.
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Florencka Gildia Wełny. Arte della Lana. Pallazzo dell’Arte Lana.

W 1308 r. gildia wybudowała Palazzo dell'Arte della Lana (istniejący do dziś za kościołem 
Orsanmichele), w której dziś mieści się Towarzystwo Dantego.

• Palazzo dell`Arte della Lana 
budynek i płaskorzeźba.

• Lapidario, herb Florencji z dwoma Angus Dei, 
Museo Dell Opera dell Duomo Florencja.

W XIII w. z Gildii Wełny próbował wydzielić się nieco pogardzany w opinii publicznej (ze względu na 
generowane zapachy) cech farbiarzy Arte dei Tintori, który osiągnął swoje największe znaczenie na 
początku XIV w.  i posiadał własny herb. Niewielki regres nastąpił na początku XIV w. 
Florencki kronikarz Giovanni Villani (zm. 1348) podał, że miejska produkcja tekstylna spadła z około 
100 000 sztuk odzieży (około 1310 r.) do 75 000 (w latach 1336-1338), a liczba warsztatów 
produkujących tkaniny spadła z 200 do 150. Villani podaje również łączną wartość produkcji na ponad 
1,2 miliona złotych florenów (czyli 16 złotych florenów na sztukę).
Cykl produkcyjny został zorganizowany według systemu produkcji rozproszonej, czyli z centralą 
nadzorującą prace powierzone podwykonawcom. Przemysł pozostał siłą napędową co najmniej do 
końca XIV wieku, choć z pewnymi chwilami zastoju
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Florencka Gildia Wełny Arte della Lana.

Częściowe załamanie dominującej pozycji Gildii Wełny nastąpiło w wyniku katastrofalnej epidemii 
dżumy w latach 1347-1348, która zabiła od 1/3 do 2/3 mieszkańców. 

Szacunki dotyczące Florencji świadczą o prawdziwej zagładzie. Miasto, które liczyło przed nadejściem dżumy ok. 90 
tys. mieszkańców, po jej ustąpieniu miało ich 35 – 39 tys. osób.

Wpływ miały również rebelie. Na przykład jednym z żądań Tumulto dei Ciompi - buntu robotników 
sztuki wełnianej (1378 r.) - było zobowiązanie producentów wełny do wyprodukowania określonego 
minimum produkcji rocznie, aby zmniejszyć bezrobocie w sektorze.
Istotnym czynnikiem był przede wszystkim wzrost znaczenia konkurencyjnej Gildii Jedwabiu (Arte della
Seta). Produkcja jedwabiu, przynosząca nieporównanie wyższe zyski niż produkcja sukna, stopniowo 
staje się główną gałęzią przemysłu tekstylnego Florencji. 
Odrodzenie florenckiego przemysłu wełnianego od połowy XV wieku było w dużej mierze 
spowodowane dwoma czynnikami: sukces na rynkach Lewantu, zwłaszcza na rynkach turecko-spowodowane dwoma czynnikami: sukces na rynkach Lewantu, zwłaszcza na rynkach turecko-
osmańskich, oraz sukces tańszej gamy ubrań  wykonanych z wełny Garbo. Eksport florencki do Lewantu 
i Imperium Osmańskiego wynosił 7-8 000 sztuk rocznie.
Ożywienie demograficzne w regionie śródziemnomorskim zwiększył zarówno wielkość rynków 
konsumenckich, jak i potencjał siły roboczej dostępny dla włoskiego przemysłu tekstylnego. 

Około 1520 r. populacja Florencji wyniosła około 80 000 mieszkańców, czyli prawie podwoiła się w porównaniu z 
1427 r.

Nadmierne ustawodawstwo korporacyjne stworzone jednak między XV a XVI wiekiem obfitujące w 
odniesienia do „dobrej reputacji florenckiego sukna”, którą należy chronić pod każdym względem, 
nawet kosztem innowacji technicznych, uczyniło ich produkty niekonkurencyjnymi na rynku 
światowym. Wyprzedziły ją ośrodki w Północnej Europie. 
Gildię Wełny we Florencji rozwiązano (wraz z innymi cechami) 1 lutego 1770 r.
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Florencka Gildia Wełny Wełna do produkcji sukna.

Wełna do produkcji sukna:
Okrywa owiec dzikich (muflona) - przodków owcy hodowlanej - składa się dwóch typów włókien: okrywy 
zewnętrznej o włóknach rdzeniowych, dłuższych i grubszych  oraz okrywy wewnętrznej lub podszycia (puchu) 
o włóknach cieńszych i krótszych.  W miarę uszlachetniania owcy prymitywnej, poprzez selekcję i hodowlę 
nowych ras owiec, ilość włókien szlachetniejszych, przekształconych z włókien pierwotnych zewnętrznych, 
wzrastała, a okrywa zaczęła tworzyć wełnę jednolitą. Do produkcji sukna nadawało się jedynie runo jednolite 
(B) lub tylko sam puch z okrywy niejednolitej (A.2) - trudny do oddzielenia od włókien rdzeniowych.
Włókna rdzeniowe powodują nadmierną szorstkość tkaniny.

(A) Schemat  budowy okrywy 
owcy dzikiej i „ras 
prymitywnych” o runie prymitywnych” o runie 
otwartym.
1- grube włókna pierwotne 

zewnętrzne (rdzeniowe). 
2 – cienkie włókna  pierwotne 

wewnętrzne (puch).

(B) Schemat budowy okrywy 
owcy szlachetnej. Włókna 
zewnętrzne i  wewnętrzne 
po przeobrażeniach 
ewolucyjnych upodobniły się 
anatomicznie. Jednolita 
budowa runa.

• Owce hodowlane. • Merynos o runie zamkniętym.

• Muflon śródziemnomorski. • Owca górska - Cakiel o runie otwartym
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Łacińskie nazwy zawodów.

Proces technologiczny produkcji sukna:
Łacińskie określenia zawodów powiązanych z przerobem wełny: 
- pasterze owiec (opiliones, oviliones), 
- sukiennicy (pannifices, pannarii, lanificis), 
- pracze (lavandarii),
- gręplarze, zgrzeblarze (pectinatores),
- prządki (lanificam pensis), 
- tkacze (pannitextores, textores),  
- pilśniarze (fullones, pileatores), 
- farbiarze (tinctores, col(l)atores, coloratores), 
- postrzygacze (pannitonsores, pannisores), 
- kupcy (mercatores), - kupcy (mercatores), 
- krawcy sukienni (pannicidarii), krawcy płaszczy (culcitarii), krawcy (sartores).

Uwaga: Proces technologiczny produkcji sukna prezentują malowane pędzlem i piórem na pergaminie sceny z życia 
Dwunastu Braci - Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen (= Księgi Domowe Norymberskie 
Dwunastu Braci) w zbiorach Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg (St.B. Nürnberg). 

Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen to zbiór portretów mieszkańców dwóch norymberskich 
biednych domów, tak zwanych dwunastu braci. Trzy z pięciu ksiąg pochodzą z Domu Dwunastu Braci Mendla (koniec 
XIV wieku), a dwie z Domu Dwunastu Braci Landauera (początek XVI wieku). Mieszkańcy domów byli indywidualnie 
portretowani za pomocą typowych narzędzi i krótko opisywani (imię brata i stanowisko). Częściowo pokazano 
również procesy produkcyjne i wyroby rękodzieła. Oprócz rzemieślników (mężczyzn), którzy spędzali lata na 
emeryturze w domach, portretowani byli również kucharze i gospodynie, które opiekowały się mieszkańcami. Więcej 
na ten temat: https://hausbuecher.nuernberg.de/, gdzie dostępnych jest już 1460 obrazów z podziałem według  
zawodów, narzędzi itd. 

Brakujące fazy uzupełniono innymi przedstawieniami. 
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Strzyża.

Strzyża:
Strzyżone runo owcze, po wysuszeniu (co przeciwdziałało jej żółknięciu ) należało wstępnie oczyścić, 
obrębić oraz posortować ze względu na przeznaczenie. 

• Pasterze przy strzyżeniu owiec. Book of Hours (=Księga godzin), Flandria, rękopis iluminowany, 1500-1525.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Belowanie i transport.

Kupcy florenccy zakupywali wełnę kierując się (oprócz ceny) oceną jej jakości: począwszy od wełny 
angielskiej (m. in. od owiec szetlandzkich). Najlepsze ze wszystkich pochodziły z Welsh Marches of 
Herefordshire i Shropshire; następnie z obszaru Cotswolds (Gloucestershire, Worcestershire, 
Oxfordshire i Berkshire); a na trzecim miejscu z dzielnic Lindsey, Kesteven i Holland of Lincolnshire, na 
północnym wschodzie. Surowce te nie miały rywali aż do XVI wieku.  
Następne w kolejności to wełny z owiec minorkańskich i majorkańskich oraz francuskich 
(prowansalskich). Nieco gorszej jakości wełna była produkowana w Maghrebie (tzw. wełny Garbo). 
Wełnę już gorszej jakości pozyskiwano w wielu regionach Półwyspu Apenińskiego (północne podnóża 
Alp, Dolina Padańska, Toskania (np. z Maremmy). Z czasem została zastąpiona, przynajmniej do 
produkcji najcenniejszego sukna, wełną pozyskiwaną w Abruzji (okresowo stanowiła aż 71,8% zakupów 
wełny). 
Wełna hiszpańska od owiec z ras przedmerynosowych była uważana za jedną z najgorszych w Europie, 
do tego stopnia, że zakazywano jej stosowania nawet do gorszych asortymentów tkanin. Wprowadzona 

.

do tego stopnia, że zakazywano jej stosowania nawet do gorszych asortymentów tkanin. Wprowadzona 
przez berberyjską dynastię Merynidów na Półwyspie Iberyjskim po 1340 r. hodowla merynosów 
z czasem znacznie poprawiła jakość tamtejszej wełny. Były to krzyżówki maciorek kastylijskich z trykami 
sprowadzonymi  z Maghrebu. Była to ewolucja zależna od połączenia prawidłowych technik 
krzyżowania oraz hodowli i żywienia owiec. Od XVI wieku  wełna merynosowa stała się najlepszą na 
świecie, stąd masowy import za Medyceuszy.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Belowanie i transport.

Belowanie wełny: Transport bel wełny:

• Transport bel wełny. Die Hausbücher
… St.B. Nürnberg Amb. 317.2° Folio 
32 verso (Mendel I) ok. 1425, Konie 
ciągną dwuosiowy wózek, widoczny 
tylko w połowie, na którym są 
zawiązane bele. Woźnica stoi obok 
swojego dwukonnego zaprzęgu (jeden 
z nich jest osiodłany) i macha batem.

24

• Belowanie wełny za pomocą kija. 
Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 317.2° Folio 148 verso 
(Mendel I), 1533.



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Pranie wełny. Barwienie.

Pranie wełny (lavatura):
Następnie wełnę poddano procesowi prania (usuwało z wełny tłuszczopot, kurz i piasek). 
Dokonywano tego wzdłuż rzek Arno i Mugnone lub w tzw. lavatoiach.

Barwienie wełny w stanie luźnym (tintura del flocco) :
Następnie wełnę już można było wybarwić naturalnymi barwnikami poprzez obróbkę w gorącej wodzie 
w stanie luźnym, bez nadmiernego ruchu (aby uniknąć przedwczesnego spilśnienia włókien jeszcze 
przed przędzeniem). Całkowite usunięcie tłuszczopotu w wyniku prania i barwienia utrudniało jednak 
dalsze fazy produkcji, dlatego proces rzadko był stosowany na tak wczesnym etapie.

Rozluźnianie wełny i natłuszczanie tzw. wilkowanie (scamattatura): 
Proces  (tzw. „omłot” - wilkowanie) polegał na otwieraniu i rozdzielaniu słupków wełny, pomagał w 
usunięciu substancji obcych i wstępnie rozdzielał splątane włókna. Wełna po natłuszczeniu włókien 
natłustką (oliwą) była przygotowana do następnych procesów: zgrzeblenia i czesania.natłustką (oliwą) była przygotowana do następnych procesów: zgrzeblenia i czesania.
W Anglii proces nazwano willeying od willey - wierzba, prawdopodobnie dlatego, że pierwotnie 
proces ten był wykonywany za pomocą cylindrów wykonanych z wikliny. We Francji zwał się brisage de 
laines a we Flandrii wullebreken.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Zgrzeblenie.

Proces zgrzeblenia (cardatura, carminatura, scardassatura): 
Wypraną  i wysuszoną wełnę należało przezgrzeblić ręcznymi zgrzebłami w wyniku czego następowało 
dalsze usuwanie zanieczyszczeń, skłębionych czy spilśnionych włókien i paralelizacja pozostałych. 

• Zgrzeblenie wełny.  Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 317b.2° Folio 128 verso (Mendel II), 
1653. Zgrzeblarz nosi zapinaną na guziki marynarkę, 
bryczesy i biały kołnierzyk. Siedzi na ławce i czesze 
wełnę drewnianym zgrzebłem. Już zgrzeblona i 
niezgrzeblona wełna jest gotowa na stole. Na ścianie 
wisi kapelusz. 

• Zgrzeblenie wełny. Die Hausbücher … St.B. 
Nürnberg Amb. 317b.2° Folio 87 verso (Mendel II) 
1610 Zgrzeblarz siedzi zgarbiony przed stolikiem 
roboczym i czesze wełnę dużym, dwuręcznym 
zgrzebłem. Większa ilość wełny jest przygotowana w 
koszu na podłodze.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Czesanie wełny.

Czesanie wełny (pettinatura): 
Gręplowaną już wełnę poddawano czesaniu za pomocą podgrzewanych stalowych grzebieni. 
Czesanie oddzielało włókna długie od krótkich, włókna długie przeznaczano na osnowę (musiała być  
bardziej wytrzymała), a wyczesane krótkie i skłębione przeznaczano na wątek. 

• Czesanie pasma włókien wełnianych podgrzanym grzebieniem. 
Die Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 317.2° Folio 28 verso (Mendel I), około 
1425 r . Czesacz wełny siedzi na krześle z plecionym siedziskiem i drewnianym 
oparciem. Przeciąga niebieskie wełniane pasmo przez grzebień, mocno 
osadzony na kowadle. Na podłodze znajduje się podgrzewacz z żelaznym 
grzebieniem z rączką. Po prawej stronie w dużym koszu leży farbowana na 
niebiesko wełna  
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Przędzenie.

Proces przędzenia (filatura):       
Tak przygotowane przędziwo (lekko natłuszczone oliwą  dla lepszego poślizgu) można już było rozciągać 
w cienką tasiemkę, skręcać i nawijać na szpulę. 

Wcześniej przędziono na kądzieli, złożonej z wrzeciona (fuso, mandrino) i przęślika (fusaiola -
zwiększającym bezwładność obrotową wrzeciona), wyciągając tasiemkę włókien wełny z wiązki 
przędziwa (pennachio) zamocowanym na drążku (rocca). Wirowanie kądzieli z podawaniem runka pod 
małym kątem do osi wrzeciona skręcało niedoprzęd. Skręcony już odcinek przędzy nawijany był na małym kątem do osi wrzeciona skręcało niedoprzęd. Skręcony już odcinek przędzy nawijany był na 
wrzeciono poprzez zwiększenie kąta podawania np. poprzez opasanie przęślika lub pochylenie 
wrzeciona. Wyróżniano trzy typy wrzecion: podwieszane, podparte i chwytane; podparte i podwieszane 
wrzeciona były zwykle trzymane pionowo.  Przędzenie kądzielą miało tę zaletę, że rozciągało 
niedoprzęd (ciężarem wrzeciona) z jednoczesnym jego skręcaniem.
Ten sposób  pozwalał na uzyskanie cieńszych przędz w systemie przędzenia czesankowym (stame, 
pettinata). W systemie przędzenia zgrzebnym (palmelle di lana, cardata) rozciąganie niedoprzędu 
musiało być ograniczone ze względu na mniejszą długość włókien.  Podobne efekty przędzenia, ale 
znacznie szybciej, można było uzyskać z wykorzystaniem kołowrotka (filatoio, ruota per filare). Po 
zastosowaniu kołowrotka skrzydełkowego (filatoio ad alette) proces skręcania i nawijania następował 
już jednocześnie. Najwcześniejsza europejska ilustracja kołowrotka datowana jest na około 1280 r. 
Prawdopodobnie mieszkaniec: Magdeburga (niejaki Jürgens w 1530 r.)  albo Brunszwiku (w 1533 r.) 
dodał do kołowrotka pedał (Fusstrittspinnrad), za pomocą którego można było obracać wrzeciono 
jedną stopą i mieć obie ręce wolne do rozciągania przędziwa w niedoprzęd i przędzę. 
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Przędzenie.

W XVI wieku w powszechnym użyciu było już koło pedałowe a skrzydełkowy latawiec (tzw. koło saksońskie 
i koło lniane) przyspieszyło produkcję, ponieważ nie trzeba przerywać przędzenia, aby zwinąć przędzę. 

• Przędzenie kądzielą (wrzeciono z przęślikiem). Il Cavaliere del re. Seconda parte. Iluminowany manuskrypt. XV w.

• Przędzenie z wykorzystaniem kołowrotka napędzanego pedałami. Thomas Firmin - Some Proposals for the
Imployment of the Poor, Especially in and about the City of London and for the Prevention of Begging' 1681.
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Uzyskaną przędzę można było poddać już na tym etapie procesowi barwienia (tintura del filato) w 
motkach w wodnym rozworze naturalnych barwników i zapraw typu siarczany, na koniec zakwaszając 
kąpiel w celu przeniesienia rozpuszczonego barwnika z kąpieli na włókna. Bawioną przędzę przeznaczano 
do wyrobów kolorowo tkanych. Do tkanin jednobarwnych przędzę pozostawiano w kolorze naturalnym 
do barwienia w sztukach. 



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny. Barwienie przędzy w motkach.

Barwienie przędzy w motkach (tintura dei filati in matasse):

• Barwienie przędzy w motkach Die
Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
279,2 ° Folio 47 verso (Landauer I), 1563 
r. Barwiarz stoi przed kominkiem 
opalanym drewnem i za pomocą 
długiego kija wyciąga wełnę, która 
została zabarwiona na kol. czerwony
z kadzi. W dwóch dużych koszach 
gotowa jest wełna biała i już farbowana 
na czerwono. W tle wysoka beczka z 
białą wełną.

• Przewijanie przędzy z motków. Die
Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
317b.2 ° Folio 147 verso (Mendel II), 
1665 r.. Przewijacz siedzi w zapinanej 
na guziki kurtce, spodniach do kolan 
i przewija niebieską włóczkę z motaka 
na szpulę.  

•Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 279,2 ° Folio 50 verso 
(Landauer I), około 1575 
roku.Barwiarz stoi przed kominkiem 
opalanym drewnem i długim kijem 
wyciąga farbowaną na czerwono 
wełnę z wbudowanej miski. Już 
farbowana wełna jest gotowa w 
dwóch dużych koszach. W tle 
wysoka beczka z białą wełną.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny . Przygotowanie do tkania i tkanie

Przygotowanie do tkania, snucie osnowy (orditura):
Tą czynność dokonywano na swego rodzaju  snowadłach - obracających się ramach , nawijających 
pojedynczą nić lub z wielu szpulek na obracającą się ramę. Obracając określoną liczbę razy 
uzyskiwano wymaganą liczbę nici osnowy. Po przecięciu wszystkich nitek osnowę nawijano na 
wałek, który zakładano na krosno ręczne (telaio), przewlekając każdą z nici przez struny nicielnic (od 
dwóch dla płótna). 

Proces tkanina (tessitura):
Wynoszone (pedałami - od ok. 1250 r.) na przemian nicielnice tworzyły pomiędzy krawędzią tkaniny 
a nicielnicami otwarty trójkątny (w przekroju) przesmyk nitek osnowy (ordito), przez który można 
było przerzucić w czółenku nawój z przędzą wątku (trama). Następny wątek był wprowadzony od 
przeciwnej strony (krajki), po otworzeniu przesmyku przez kolejno wynoszone nicielnice. 
Wprowadzony już czółenkiem wątek był dobijany do krawędzi tkaniny wahadłowo zamocowanym Wprowadzony już czółenkiem wątek był dobijany do krawędzi tkaniny wahadłowo zamocowanym 
grzebieniem (płochą). Wytkany fragment  tkaniny mógł być już nawinięty na wałek tkaninowy po 
zluzowaniu odcinka osnowy z wałka osnowowego, który był hamowany z wykorzystaniem 
obciążnika. Każdy zryw nitki osnowy zmuszał do wstrzymania procesu tkania aż do ponownego 
połączenia zerwanej nitki osnowy - dla uniknięcia jej nieprawidłowego przeplotu i przerwania 
sąsiednich nitek. Późniejsze cerowanie było pracochłonne. Kolorowe wątki uzyskiwano poprzez 
wymianę czółenek z innymi kolorami przędzy. 
Hałas krosien był słyszalny w każdej części miasta. Każdy posiadał go w domu, a ci, których nie było 
stać na jego zakup, wynajmowali go. Ponoć architekt i malarz Giotto, był właścicielem krosien, które 
wynajmował po wygórowanych cenach.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Tkanie.

• Tkanie na krośnie poziomym. Die
Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
279.2° Folio 78 verso (Landauer I), 
1610 r. Tkacz siedzi przy krośnie i 
prawą ręką wprowadza w przesmyk 
czółenko,, podczas gdy lewa ręka 
spoczywa na wahadłowo 
zamocowanej płoche (grzebieniu) 
dobijający poprzednio 
wprowadzony wątek. Pod krosnem 
znajduje się kosz wełny.

• St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 
124 recto (Mendel II), 1645 r. Tkacz 
siedzi przy krośnie w zapinanej na 
guziki kurtce, spodniach do kolan, 
białym kołnierzyku, birecie i 
czerwonej chustce.

• St.B. Nürnberg Amb. 317b.2° Folio 163 
recto (Mendel II),1688 r. Tkacz (lnu) ma 
na sobie spodnie do kolan, białą 
koszulę i małe wiaderko i pracuje na 
swoim krośnie. Lewą ręką prowadzi 
zamocowaną wahadłowo płochę dla 
dobicia wprowadzonego już wątku, 
prawą ręka wprowadza czółenkiem 
następny wątek w utworzony przez 
sterowane nogami nicielnice przesmyk.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna.  Folowanie.

Proces wykończenia tkanin (rifinitura, finitura tessuto). 
W zależności od przeznaczenia końcowego wyrobu i kolorystyki stosowano różne procesy 
wykończeniowe.
Folowanie (follatura - spilśnianie włókien w tkaninie). 
Istotnym procesem wykończenia tkanin wełnianych był proces folowania, tj. spilśniania włókien. 

Termin follonica wywodzi się od łacińskiego „ fullones” (pracze, spilśniacze), czyli od sukienników wełnianych. W 
kilku rzymskich miastach znaleziono warsztaty fullonów. Najważniejsze przykłady znajdują się w Ostii i Pompejach, 
ale fullonicae znaleziono również na Delos, we Florencji, Fréjus i niedaleko Forlì. 

Proces ten zamieniał surową tkaninę w sukno (pannilana), a dokonywano tego poprzez napawanie 
tkaniny wodą lub roztworem mydła i intensywnym zbijaniem poprzez uderzenia drewnianym 
narzędziem, albo tylko ściskaniem i tarciem tkaniny o tkaninę. W tradycyjnym folowaniu nogami 
odcinek tkaniny (który mógł sięgać 30 metrów długości) zanurzano w długim, płytkim pojemniku, 
wykonanym z kamienia lub terakoty, wypełnionym niewielką ilością ciepłej wody, ziemią do spilśniania wykonanym z kamienia lub terakoty, wypełnionym niewielką ilością ciepłej wody, ziemią do spilśniania 
(cretacimolia, caolinit - kaolin) i mydłem. Stary mocz zmieszany z tą gliną rozpuszczał tłuszcz i usuwał 
brud. Następnie dwóch foluszników mocno deptało tkaninę przez trzy dni lub nawet dłużej (w 
zależności od jakości i rozmiaru), aby osiągnąć trzy cele: odtłuścić i oczyścić tkaninę z oleju , zmusić 
włókna wełniane do splatania się i łączenia razem, zasadniczo „filcując” tkaninę  oraz ją wykurczyć, po 
długości i szerokości, o około nawet 50% jej powierzchni. W ten sposób filcowana tkanina uzyskiwała 
gęstość i spójność.
Proces ułatwiał tłuszczopot pozostawiony częściowo po praniu wełny i natłustkę, która w połączeniu z 
wodą (miękką) w wyniku tarcia ulegała spienieniu. Nie było więc czasami potrzeby dodawania mydła 
w samym procesie folowania.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna.  Folowanie.

Folowanie mogło być też prowadzone przy użyciu młyna wodnego, co znacznie ułatwiało 
proces. W takim foluszu stępory (drewniane młoty) uderzały w wielokrotnie poskładane 
sukno, leżące w stępie (wydrążonej kłodzie).  Podczas folowania kolor przędz 
kontrastowych w tkaninach kolorowych chroniono dodając octu. Po tym zabiegu tkaninę 
trzeba było dokładnie wypłukać. 
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• Folusz z napędem wodnym, grafika z Theatrum Machinarum
Novum Georga Andreasa Böcklera, 1661 r. 
Od drugiej połowy XII w. stosowano drewniane młoty, stępory 
poruszane już kołem wodnym.

Po tym zabiegu tkaninę trzeba było dokładnie wypłukać. Dokonywano tego w wannach 
zasilanych wodą źródlaną (w lavatoiach) lub bezpośrednio w nurtach Arno. 



Florencka Gildia Wełny

Barwienie (tintura della pezza) lub bielenie tkanin (sbiancamento):
Tkaninę z przędz w kolorze naturalnym można już było poddać  procesom barwienia lub 
bielenia. Tekstylia przeznaczone dla najwyższych dostojników miejskich w XIV stuleciu 
były jasne, dominowały szkarłaty i czerwienie, a także ubiory wielokolorowe. W XV w. 
zostały one wyparte przez tonacje ciemniejsze, błękity, a wreszcie najmodniejsza stała się 
czerń. Barwienie odbywało się w pomieszczeniach farbiarni (Tintoria).
Przed procesem barwienia tkaniny musiały być całkowicie odtłuszczone przez gotowanie 
w mydle, w tym celu konieczne było posiadanie dużej ilości bieżącej wody: nie jest 
przypadkiem, że zakłady farbiarskie znajdowały się wzdłuż Arno, skoncentrowane na 
obszarze, który do dziś nosi nazwę Corso dei Tintori.
Stosowano barwniki  pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i można je było rozpuścić 

Proces technologiczny produkcji sukna. Barwienie tkanin.

Stosowano barwniki  pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i można je było rozpuścić 
bezpośrednio w wodzie albo uzyskać poprzez ekstrakcję czynnik barwiący za pomocą 
kąpieli alkalicznych w drewnianych kadziach. 
Do farbowania na niebiesko stosowano jagody, indygo (Indigofera tinctoria) i urzet 
barwierski (Isatis tinctoria). Do koloru czerwonego preferowano importowaną od połowy 
XIV w. brezylkę (Caesalpina brasiliens) lub (w tańszej wersji)  brezylkę wraz z liśćmi 
klonowym oraz marzanę barwierską (Rubia tinctorum). W farbowaniu na żółto 
dominował szafran - krokosz barwierski (safflor, carthamus tinctoria) oraz żółte kwiaty, a 
także rezeda (Reseda luteola), berberys (Berberis vulgaris) oraz nawłoć (Solidago). Kolor 
zielony uzyskiwano też z nawłoci  przy czym farbowanie wykonywano w kadzi miedzianej 
lub z użyciem siarczanu miedzi. Krokosz barwierski wykorzystywano do barwienia kolorów 
również do koloru czerwonego. 

35



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna.  Barwienie tkanin.

Barwnik fioletowy (purpurowy) ekstrahowano z gruczołów niektórych mięczaków: 
szkarłatników i rozkolcy (Murex trunculus lub Purpura haemastoma). Karminowy, 
ciemnoczerwony kolor uzyskiwano z koszenili - barwnika pozyskiwanego z wysuszonych, 
zmielonych owadów (Porphyrophora polonica lub Dactylopius coccus). Bernardo Rucellai
przypadkowo odkrył, że oricella (Roccella tinctoria) rozcieńczona moczem zmieniła kolor na 
fioletowy, co potaniło i rozszerzyło znacznie możliwości sprzedaży sukna w tym kolorze. 
Najtrudniejszym kolorem do uzyskania był „morato”, czyli błyszcząca (purpurowa) czerń, 
którą wytwarzano za pomocą galusanu żelaza, otrzymanego w wyniku reakcji zwykłej 
taniny z solą żelazną. Był to zazdrośnie strzeżony sekret Florencji.
Używane w omawianym okresie barwniki i technologie zazwyczaj nie pozwalały na 
otrzymanie głębokich i trwałych kolorów. Żywe barwy uzyskiwano przede wszystkich w otrzymanie głębokich i trwałych kolorów. Żywe barwy uzyskiwano przede wszystkich w 
przypadku żółci i czerwieni. Tylko nieliczne receptury umożliwiały osiągnięcie trwałej i 
głębokiej barwy. Należały do nich: indygo, marzana barwierska, rezeda żółtawa, a także 
grynszpan i czarne garbniki. Nietrwałe wybarwienia dawały zwłaszcza: brezylka, jagody 
borówki, szakłaku, bzu oraz barwniki kwiatowe. Do wiązania barwnika na włóknie (przy 
barwieniu na wszystkie kolory, ale szczególnie czerwonego) stosowano bejcowanie -
należało namoczyć tkaninę przed farbowaniem z ałunem potasowym (naturalnym 
związkiem aluminium sprowadzanym przez Genueńczyków z Fokai i z wyspy Chios).** 
Zaprawami były też: siarczan miedzi (niebieskawy proszek), miedź (z brązowych kadzi do 
farbowania), żelazo (z kadzi żelaznych), tanina (np. z kory dębu lub olchy) oraz garbniki. 
Pomocniczo zaczęto także stosować kamień winny (kwaśny winian potasu). W procesach 
wykorzystywano też urynę, ponieważ przy rozkładzie mocznika uwalniał się amoniak. 
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Barwienie tkanin.

• Farbowanie sukna. Die Hausbücher …
St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 
187 verso (Mendel II),  1689 r. Die
Hausbücher ... Barwiarz w bryczesach, 
białej koszuli, małym i fartuchu przy 
kadzi z niebieskim barwnikiem przy 
pomocą kija. przeciąga tkaninę przez 
obracany wałek. W tle wysycha 
czerwony materiał na drewnianej 
konstrukcji. (Proces prowadzony 
prawidłowo – równy odcień koloru na 
długości sztuki).

• Farbowanie sukna na kol. czarny 
Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 317.2° Folio 123 recto 
(Mendel I),  1505 r. Die Hausbücher
... . Farbiarz czerni miesza długim 
kijem w kotle do farbowania, który 
jest wypełniony czarnym 
barwnikiem; pod kadzią płonie 
drewno; w tle nad słupem wiszą 
tkaniny ufarbowane już na czarno.

• Die Hausbücher ... St.B. Nürnberg Amb. 
317.2° Folio 53 verso (Mendel I) (1433 
r.) Farbiarz miesza kąpiel barwiącą długim 
kijem w żelaznym kotle osadzonym na 
ceglanym palenisku. Na dole buchają 
czerwone płomienie. Nad kadzią 
zamontowano wciągarkę z długim zwiniętym 
częściowo  zielonym materiałem. (Taki sposób 

barwienia mógł powodować różnicę odcienia koloru na 
długości sztuki – różny docisk tkaniny na długości. Na 
rysunku przedstawiono więc  już końcową fazę  –
nawinięcie na wałek, po barwieniu albo przewijano 
sztukę zaczynając na przemian od obu końców). 37



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Barwienie tkanin.

Po barwieniu tkaniny niezbędne było jej wypłukanie i suszenie z rozciąganiem. 
Pranie tekstyliów środkami alkalicznymi, głównie mydłem i popiołem, prowadziło czasami 
do redukcji głębi koloru (do barwników najbardziej odpornych na zmywalność zaliczano 
indygo, marzanę barwierską, szkarłatkę i koszenilę). Należało unikać też nadmiernego 
naświetlania, gdyż naturalne barwniki były słabo odporne na działanie światła 
słonecznego. Bielenie naturalnego koloru wełny (kremowo-białego) do barwy białej 
można było uzyskać przez intensywne naświetlanie słoneczne. 

*. Więcej na temat technologii barwienia w średniowieczu patrz: Sabine Struckmeier - Die Textilfärberei vom
Spätmittelalter bis zur Frühen Neu zeit (14.–16. Jahrhundert). Eine naturwissenschaftlich-technische Analyse
deutschsprachiger Quellen, Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt, 2011.

**. W XV wieku odkryto kopalnie ałunu skalnego (potasowego) najpierw w Górach Tolfa, a następnie w Volterze, 
która została opanowana przez Lorenza Wspaniałego w 1472 roku, aby eksploatować kopalnie. Po podboju 
okazało się, że minerał był złej jakości. 

• Załącznik do listu z zamówieniem na sukno z Barcelony do 
Florencji. 1402-1403. Archiwum Państwowe w Prato.
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Florencka Gildia Wełny Lavatoia – pralnia tkanin.

Lavatoie - pralnie były używane przez florenckich farbiarzy do prania tkanin, zwłaszcza w miesiącach 
zimowych, kiedy Arno była często  wzburzona i wylewała.
Duża pralnia z umywalkami o długości łącznej 18 sążni (ca 32 m) usytuowana była wzdłuż ulicy obecnie 
zwanej Via dei Lavatoi. Gdy nie była używana przez farbiarzy, korzystały z niej do prania kobiety z 
okolicy.  Na mapie Buonsignoriego (z 1584 r.) wyraźnie widać dużą pralnię. Basen był również 
wyposażony w średniej wielkości fontannę z głową lwa wylewającą wodę z pyska. W 1538 r. 
stare pralnie zamieniono na stajnię i ujeżdżalnię. Cały kompleks rozebrano w 1834 roku. 
Obecnie znajduje się tam Fontana dell'Agnellino („Fontanna Owieczki”) i Teatro Verdi.

• Fragment mapy Florencji przedstawiający pralnię 
(Lavatoio). Pianta del Buonsignori lub Carta del 
Buonsignori - aksonometryczna mapa Florencji z 1584 r. 39

• Widok na wyspę Isola delle Stinche od strony Lavatoi
dell'Arte della Lana. Fabio Borbottoni (1820-1902).



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Ramowanie i suszenie tkanin.

Ramowanie i suszenie tkanin: Po  procesach mokrych tkaninę rozciągano wzdłuż wątku i osnowy i suszono. 
Do tego celu służyły specjalne konstrukcje, tzw. tiratoio z drewnianymi rusztowaniami - ciodera.

•Suszenie i rozciąganie sukna: Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 279,2 ° Folio 46 verso (Landauer I), 1568 r. Sukno skurczone 
w wyniku folowania lub barwienia (nawet o jedną czwartą 
wymiaru) naciągano na ramy i suszono na słońcu  Suszarz stoi 
przed drewnianą zadaszoną wiatą, na którego froncie znajduje się 
naciągnięty czerwony materiał. Lewą ręka chwyta górny wspornik, 
prawą trzyma długi kij do rozprostowania tkaniny, chociaż 
dokładna czynność nie jest jasna. Suszarz nosi rodzaj maski na 
oczy, która może być też tylko kolejnym przemalowaniem.

• Rozciąganie i suszenie tkaniny. Die Hausbücher … 
St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 14 recto 
(Mendel II), 1561 r. Suszarz stoi przy ścianie i 
rozprostowuje kijem niebieski kawałek materiału 
naciągniętego na ścianie za pomocą gwoździ.
W tle pojawia się dom.
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Florencka Gildia Wełny Tiratoio - suszarnia sukna po praniu i barwieniu. 

Przetwarzanie tkanin wełnianych wymagało, wśród różnych etapów,  suszenia na świeżym powietrzu w 
zadaszonych i wentylowanych tarasach, gdzie odpowiednio rozłożone i  rozciągnięte sukna  mogły być wysuszone 
po operacjach barwienia i prania. Tkaninę rozciągano na ramie za pomocą haczyków ze wszystkich czterech 
stron: w trakcie suszenia wyeliminowano wszystkie fałdy powstałe w procesie spilśniania i przeprowadzono 
drobne naprawy (slappolatura) . Do tych operacji Arte della Lana miała kilka dużych specjalnych budynków 
zwanych „tiratoio” lub „ciodera”.  We Florencji  było pięć głównych Tiratoi:
• Tiratoio delle Grazie, Graces przy Piazza delle Travi (dziś znajduje się tu Camera di Commercio), 
• Tiratoio della Pergola, przy via della Pergola
• Tiratoio degli Angeli przy via Alfani,
• Tiratoio dell’Uccello na Piazza di Cestello, 
• Tiratoio di San Frediano na Piazza del Tiratoio - jedyny wciąż istniejący budynek.
Znana był też Tiratoio della Colonna.

• Porticciola Tiratoio delle Gracie przy Piazza delle Travi – schody prowadzące do wód Arno.

• Pożar Tiratoio Arte della Lana. Florencja 1874.
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Florencka Gildia Wełny Tiratoio – suszarnia sukna po praniu i barwieniu.

• Il Tiratoio delle Grazie przy Piazza delle Travi.
Pejzaż autorstwa Fabio Borbottoniego (1820–1902), 
tempera na papierze w zbiorach Cassa di Risparmio di 
Firenze Collection. 
Przedstawia zburzony w 1858 r. Tiratoio delle Grazie -
główny budynek (jeden z pięciu) cechu Arte della Lana 
na północnym odcinku brzegu rzeki Arno. 
(Na jego miejscu powstał Pallaco della Borsa na Lugarno Diaz). 

• Ponte Vecchio i Tiratoio delle Grazie, 
Fabio Borbottoni w zbiorach Cassa di 
Risparmio di Firenze.
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Florencka Gildia Wełny Tiratoio – suszarnia sukna po praniu i barwieniu. 

• Tiratoio dell’Uccello - Florencja. Fragment Carta
del Buonsignori Budynek Arte della Lana, 
znajdował się przy obecnej via della Pergola. 
Nieużywany, został zniszczony około 1650 r. 
Na jego miejscu wybudowano istniejący do 
dziś Teatro della Pergola.

• Tiratoio delle Grazie  - Florencja. Fragment Carta
del Buonsignori. Przedstawia zburzony w 1858 r. 
budynek Arte della Lana.
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Florencka Gildia Wełny Tiratoio – suszarnia sukna po praniu i barwieniu. 

• Tiratoio della Pergola - Florencja. Fragment 
Carta del Buonsignori. Budynek Arte della Lana, 
znajdował się przy obecnej via della Pergola. 
Nieużywany, został zniszczony około 1650 r. 
Na jego miejscu wybudowano istniejący do 
dziś Teatro della Pe rgola.

• Tiratoio degli Angeli - Florencja. 
Fragment Carta del Buonsignori. Budynek Arte della Lana, 
znajdował się przy dzisiejszej  via degli Alfani.  Nieużywany został 
zniszczony w XVII wieku, a na jego miejscu zbudowano pałac 
Guidi Raggio, który istnieje do dziś.
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Florencka Gildia Wełny Ramowanie i suszenie tkanin. Ciodera Torri.

• Ciodera Torri z Gandino – ostatni taki 
budynek i konstrukcja przemysłowa we 
Włoszech, który jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu służył do suszenia tkanin wełnianych.

Miasto Gandino było kwitnącym producentem 
sukna od 1400 roku.

„Ciodere” to suszarnie skierowane na 
południe składające się z trzech ceglanych 
boków, natomiast strona południowa była 
całkowicie otwarta. Konstrukcja z drewna 
w nim ustawiona składała  się  z poziomych 
belek  i pionowych słupów, do których 
przymocowano sukno. Belki do mocowania 
wyposażono w długie rzędy gwoździ ręcznie wyposażono w długie rzędy gwoździ ręcznie 
kutych jeden po drugim, stąd nazwa
Ciodera. 

Źródło: La Cinque terra della Val Gandiano. 
https://www.lecinqueterredellavalgandino.it
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Drapanie lub zaczes sukna.

Zaczes włosa lub drapanie (graffiatura):
Tkaninę można było też poddać procesowi drapania, w celu wydobycia na powierzchnię tkaniny 
włókien. Zaczes (włókien wydobytych już na powierzchnię tkaniny w wyniku folowania) lub drapanie 
odbywało się na sucho lub wilgotno (delikatniejsze). Narzędziem były szczotki z szyszkami ostu 
włókienniczego (cardo di cardare).

• Przygotowanie drapaczek z kwiatostanami ostu sukienniczego: Die Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 317.2°
Folio 166 verso (Mendel I), 1545.  Przygotowujący szczotkę, wkłada osty w drewnianą ramkę, w kształcie 
podwójnego krzyża i mocuje je taśmą. Na stole jest materiał na kolejną drapaczkę.

46

• Dipsacus sativus (fot. za  http://www.hortonvillage.co.uk/)  = Szczeć sukiennicza. 
Zasuszone kwiatostany z haczykowatymi zakończeniami idealnie nadawały 
się do drapania tkanin. W XV-wiecznej Polsce były również używane w 
sukiennictwie pod nazwą szywidła. Stosowane do niedawna w przemyśle 
włókienniczym na draparkach ostowych do drapania na mokro.



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Drapanie lub zaczes sukna.

• Drapanie sukna. Die Hausbücher … St.B.N. 
Amb. 317b.2° Folio 80 recto (Mendel II), 
1611. Drapacz stoi po lewej stronie w birecie 
i niebieskim szaliku i za pomocą dwóch 
drapaczek (z szyszek ostu sukienniczego) 
uzyskuje na powierzchni tkaniny okrywę 
włókienną. Tkanina przerzucona jest na 
zamocowanym u sufitu  drążku.
Naprzeciw niego stoi jego asystent.
Na podłodze jest rama z drapaczkami, a na 
ścianie wiszą duże nożyczki do strzyżenia 
tkanin.

• Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 317b.2 ° Folio 135 recto 
(Mendel II) (1657 r.) Drapacz ma na 
sobie spodnie zapinane na guziki, 
koszulę i fartuch. W obu rękach 
trzyma kartę, za pomocą której 
poddaje drapaniu długi wiszący 
materiał, który jest przewleczony 
przez drążek. Na ścianie po prawej 
stronie wiszą duże nożyczki do 
strzyżenia tkanin.

• Die Hausbücher … St.B. Nürnberg
Amb. 317b.2 ° Folio 106 verso 
(Mendel II) (1629 r.). Drapacz 
wyszczotkował długi, wiszący 
niebieski materiał prawą i lewą 
ręką. Na ścianie z tyłu wiszą duże 
nożyczki do draperii, a siedem 
drapaczek z  zamontowanymi ostami 
tkwi w stojaku na podłodze.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna.  Strzyżenie sukna.

Strzyżenie (ritaglio del tessuto): Proces wykonywano wielkimi nożycami przykładanymi bokiem do 
powierzchni tkaniny. Inne tkaniny o gładkiej powierzchni poddawano prasowaniu (stiratura). 

• Przegląd tkanin przed strzyżeniem. Die Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 90 verso (Mendel II), 1614 r.  
Postrzygacz przy biurku i rozwija materiał z niebieskiej beli. Na ścianie wiszą duże nożyczki do strzyżenia. 

• Strzyżenie sukna. Die Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 279,2 ° Folio 79 recto (Landauer I), 1610 r. Postrzygacz stoi 
przy stole roboczym i za pomocą dużych nożyczek do strzyżenia włosa z  czerwonej tkaniny przymocowanej do stołu 
czterema metalowymi spinaczami. Strzyżony już stos leży na stercie na arce, podobnie jak gotowy zielony materiał.
W tle na ścianie wiszą kolejne nożyczki i czarny kapelusz. Na stole ścięty już z tkaniny zbędny puch wełniany. 

• St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 123 verso (Mendel II) (1644 r.) Postrzygacz podwinął rękawy, ma na sobie czerwony 
szalik i biret. Obiema rękami odcina włos z czerwonego materiału rozłożonego na stole za pomocą dużych nożyczek do 
strzyżenia tkanin. 48



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Przegląd brakarski. Oczyszczanie.

Zamiast strzyżenia można było stosować oczyszczanie opalaniem (purgatura concio) w celu usunięcia z 
powierzchni nadmiernie wystających  włókien. Proces niebezpieczny ze względu na ryzyko pożaru i 
stosowany tylko do ciemnych kolorów. Włókna wełniane po opalaniu tworzą czarne węgliki, które  
łatwo rozkruszyć poprzez pocieranie nożem lub trzepanie.

• Przegląd brakarski, oczyszczanie powierzchni, nopowanie(?). 
Die Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 317b.2 ° Folio 88 recto 
(Mendel II), 1610 r. Przegląd brakarski i  usuwanie zanieczyszczeń 
roślinnych. Brakarz(?), drapacz(?) lub postrzygacz(?) siedzi przy 
stole i nożyczkami przycina powierzchnię czerwonego materiału, 
który zawieszony jest na drążku przymocowanym do sufitu. Na 
podłodze drapaczka i czółenko
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• Oczyszczanie powierzchni St.B. Nürnberg Amb. 
317b.2° Folio 20 recto, (Mendel I), 1466. 
Postrzygacz tnie niebieską tkaninę zwisającą z 
uchytu. Celem jest przycięcie włosa na powierzchni 
tkaniny na jednakową wysokość po drapaniu.



Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny produkcji sukna. Przegląd brakarski. Sprzedaż sukna.

Sukno (pannilana) mogło już trafić do sprzedawców, a za ich pośrednictwem do klientów i ich krawców.  

Ze względu na sposób przędzenia, 
tkaniny (tessuto od texere, tessere –
splot, tkać) dzielono na:
- czesankowe – z przędz uzyskanych 

systemem czesankowym,
- zgrzebne  – z przędz systemem 

zgrzebnym (bez czesania),
- mieszane (serge) z wykorzystaniem 

obu systemów przędzenia.

Przykłady nazw handlowych tkanin 
wełnianych wytwarzanych w Toskani, 
np.:

• Sprzedaż sukna na łokcie. Die
Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
317.2° Folio 71 recto (Mendel I), 1450, 
Handlarz suknem, mierzy warstwę 
czerwonego sukna miernikiem 
(łokciem). Przed nim, na niskiej palecie 
z łukowatymi przejściami, leżą różne 
warstwy niebieskiego, czerwonego i 
zielonego materiału.
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• Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
317.2° Folio 145 recto (Mendel I), 
1529, Sprzedawca tkanin stoi za 
swoim stołem sprzedażowym i 
mierzy tkaninę z beli tkaniny dla 
klienta. Nożyczki i nóż są gotowe na 
stole. W tle liczne kolorowe kulki 
tkaniny ułożone na półce i 
zabezpieczone zasłoną przed 
zabrudzeniem.

np.:
- San Martino –bardzo drogie i 
wysokiej jakości tkaniny 
produkowane przy użyciu tylko 
najlepszej angielskiej wełny 

- Grabo – średniej lub niskiej jakości 
po znacznie niższych cenach, 
głównie dlatego, że użyte wełny 
były znacznie tańsze.

- Perpignani - lekka tkanina 
wełniana.



Florencka Gildia Wełny Florenckie miary długości.

Florenckie jednostki miary długości to: 
- łokieć (braccio fiorentino) liczył 0,5836 m i dzielił się na 20 soldi, soldo na 12 denari, a denar na 12 punti. 
- mały stopień, krok (passetto) to dwa łokcie, liczył 1,1672 m
- pręt geometryczny (canna agrimensoria ) = 5 łokci, liczył 2,9181 m.
- pręt handlowy (canna mercantile) = 4 łokcie, liczył 2,3344 m.

W Europie stosowano jednostkę pomiaru długości sukna w tzw. postawach. Sztuka (częsty synonim 
postawu) to określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość. W zależności od regionu postaw liczył 27 do 
62 łokci, średnio 32 łokcie. 

• Tabella conversione metrica 1860, Toscana:
1 Braccio (=20 soldi) = 584 mm, 
Soldo (=3 Quatrini) = 29 mm, 
Quantrino (=4 DenarI)  = 10 mm,
Denario e Ugale = 2 ½ mm,  
Canna agrimensoria (=5 Bracci) = 2 918 mm

• Circondario di San Miniato,1877 r.
(Konwersje między starożytnymi jednostkami 
miary używanymi we florenckiej dzielnicy San 
Miniato a systemem metrycznym): 

Braccia fiorentino = 0,5836 Metro”
Passeto =1,1673     „
La  Canna mercantile i divido in 4 Braccia.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny przerobu sukna. U krawca: konfekcjonowanie, szycie i przymiarka.

• Konfekcjonowanie sukna. Die
Hausbücher … St.B. Nürnberg Amb. 
317.2° Folio 74 verso (Mendel I), 1452 
r. Krawiec stoi przy swoim stole 
roboczym i nożyczkami na zawiasach 
tnie kawałek zielonej tkaniny. Na 
uchwycie ściennym zawieszona jest 
gotowa śruba obszyta futrem oraz 
pojedyncze elementy, które zostały już 
wycięte.

• Krawiec przy szyciu. Die Hausbücher
… St.B. Nürnberg Amb. 317.2° Folio 
107 recto (Mendel I), 1489. Krawiec 
siedzi na stołku i igłą przeszywa  na 
kolanie czerwony płaszcz. Na stole 
przed nim znajdują się miary, 
nożyczki i wstępnie skrojony materiał 
na parę spodni, a gotowe elementy 
garderoby, w tym zielony dublet i 
para spodni, wiszą na drążku 
ściennym. Na podłodze jest kosz.

• Tacuinum Sanitatis (kon. XIV w.) 
57-aspetti di vita quotidiana); 
abbigliamento lana (=57 aspekt życia 
codziennego, odzież wełniana).
Bogato ilustrowane rękopisy znane 
jako Tacuinum Sanitati z kon. XIV w. 
przedstawiają utopijne społeczeństwo 
feudalne, w którym szlachta angażuje 
się w zabawę i romanse, podczas gdy 
feudalni robotnicy pracują w 
posiadłości.
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Florencka Gildia Wełny Proces technologiczny przerobu wełny w XIV-XVI w. (wg F. Ammannati’ego). 

• Acquisto lana – zakup wełny,
• Assortitura – sortowanie,

• Fasti premiminari – fazy wstępne,
• Lavatura – pranie (wełny),
• Divettatura - rozdzieranie, przycinanie?
• Vergheggiatura - ?
• Carminatura – zgrzeblenie?
• Tintura del flocco – barwienie we włóknie,
• Scamattatura – „omłot” = rozluźnianie  wełny z natłuszczaniem
• Pettinatura – czesanie,
• Stame - system czesankowy , 
• Filato di stame – przędza czesankowa, 
• Appennecchiatura - ?
• Palmelle di lana  - system zgrzebny wełniany,
• Filato di palmelle – przędza zgrzebna, 
• Scappucciatura - ?

• Il ciclo laniero (=cykl przerobu wełny) według Francesco Ammannati - «Se 
non piace loro l’arte, mutinla in una altra». I «lavoranti» dell’Arte della lana 
fiorentina tra XIV e XVI secolo. 53

• Scappucciatura - ?
• Scardassatura – zgrzeblenie,

• Filatura – przędzenie,
• Tintura del filato – barwienie w przędzy,

• Tessitura – tkanie,
• Orditura – snucie osnowy,

• Rifinitura – wykończenie,
• Riveditura Dizzeccolatura - ?
• Purgatura Concio - oczyszczanie opalaniem?
• Tintura della pezza – barwienie w sztukach,
• Follatura – folowanie, spilśnianie,
• Tiratura – szuszenie z ramowaniem,
• Cimatura di  molle - prasowanie(?)
• Cimatura di compiuto – dekatyzacja końcowa(?)  
• Affettatura - konfekcjonowanie, cięcie,
• Piegatura - składanie.



Florencka Gildia Wełny Plomby tkaninowe.

Plomby tkaninowe: 
Od XIII władze gildii poprzez zapisy w statutach cechowych i regulacjach handlowych przewidywały 
umieszczanie cech probierczych  na towarze. W interesie gmin i cechów było zapewnienie 
określonego standardu jakości. Testowanie i etykietowanie było konieczne wszędzie tam, gdzie 
interweniował handel między producentem a konsumentem. „Zakładano je (plomby) na tkaninach 
przeznaczonych na sprzedaż, najczęściej na eksport. Potwierdzały jakość tkanin, świadczyły o 
uiszczeniu wszystkich należnych podatków i nadawały kontroli mocy prawnej. Wyroby na różnych 
etapach produkcji otrzymywały nawet do kilku plomb. W warsztacie tkackim mistrz zakładał swoją 
plombę z własnym znakiem, tzw. gmerkiem, będącym swego rodzaju znakiem firmowym. Następnie 
tkaniny oceniane były przez przedstawicieli władz miejskich, którzy umieszczali plombę najczęściej z 
herbem miasta. Poza tym na plombach znajdowały się czasem informacje o długości i szerokości 
postawu, grubości i jakości wyrobów, miejscu produkcji, czy też o poszczególnych procesach postawu, grubości i jakości wyrobów, miejscu produkcji, czy też o poszczególnych procesach 
wykańczalniczych jak farbowanie. Na jednej tkaninie mogło być nawet  do kilku plomb. W trakcie 
sprzedaży tkaniny plomby umożliwiały odpowiednią wycenę, w związku z tym fragment ze znakami 
odcinano na samym końcu. Zjawisko plombowania wyrobów było powszechne w całej Europie, 
zakładano znaki o różnej konstrukcji, wielkości, posiadające różnorodne wyobrażenia 
ikonograficzne.”* Najstarsze zachowane pieczęcie płócienne pochodzą z XIII i XIV wieku. Wiele 
znalezisk z późnego średniowiecza wskazuje również na holenderskie ośrodki tekstylne, w których 
można zaobserwować przejście z flamandzkich do holenderskich ośrodków handlowych. Znaczenie 
pieczęci płóciennych uwidacznia się, jak wysokie były kary (w tym wyroki śmierci), które wykonywano 
w średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych za niewłaściwe używanie i fałszowanie 
znaczników.

*. Więcej na ten temat: Joanna Jabłońska-Dyrda - Handel suknem [w:] Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. 
Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy. 2011. Str. 8-9.
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Florencka Gildia Wełny Plomby tkaninowe. Konstrukcja plomb.

Według danych z Centrum Handlu Suknem we Flandrii Zachodniej w Ypres w XIV wieku używano średnio 
ponad 61 000 plomb i ponad 13 szczypiec (boulloterionów) do stemplowania. W XVI wieku wzrosła 
również liczba niemieckich pieczęci, przy czym należy zauważyć, że liczby lat czasami podawane na 
wizerunku marki odnoszą się bardziej do daty wydania rozporządzenia niż odciśnięcia pieczęci.
Były to tzw. Stahlsiegel dla znakowania sukien. Do końca XV wieku znakowano właściwie wyłącznie 
produkty najwyższej jakości. W XVI w. - wraz z szybkim rozwojem sukiennictwa i ekspansją 
na dalsze rynki – sygnowaniem objęto również produkty pośledniejszej jakości. Rozkwit produkcji 
wełnianej, który nastąpił około 1600 roku, znajduje również odzwierciedlenie w statystykach znalezisk 
plomb tkaninowych. Szczyt ilościowy przypadł na XVII wiek. Plombą wytwórcy (gmerkiem) oznaczany był 
każdy etap produkcji, np. w niderlandzkiej Lejdzie liczba plomb na każdej wyprodukowanej tkaninie 
sięgała sześciu. W XVIII wieku ich liczba gwałtownie spadła.*

*. Bogucka M. - Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku. 1956;  Ł. Połczyński - Ołowiane plomby *. Bogucka M. - Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku. 1956;  Ł. Połczyński - Ołowiane plomby 
towarowe … .

Konstrukcja plomb: 
Plomby materiałowe wykonane z ołowiu, przyczepiane do tkanin i innych materiałów włókienniczych 
od średniowiecza do XVIII wieku były dowodem testu jakości ze skutkiem pozytywnym. Najczęstszą 
formą plomby jest plomba dwutarczkowa, z bolcem o różnej konstrukcji.
Znacznie rzadziej spotyka się plomby wielotarczowe. Najczęściej taką formę posiadają zabytki angielskie. 
W tym przypadku zarówno na awersie, jak i rewersie znajdowały się po dwie tarczki.
Stosowano różnego rodzaju bolce: pojedyncze, podwójne, płaskie, rozwidlone. Większość plomb miała 
tarczki okrągłe lub owalne. Znacznie rzadsze są tarczki wielokątne lub inne.
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Florencka Gildia Wełny Plomby tkaninowe.

Półfabrykat składał się więc z połączonych ze sobą wstęgą (mostkiem) dwóch krążków, z których jeden 
miał (czasem podwójny) kołek, który po przepchnięciu przez tkaninę wchodził w otwór tarczki 
kontrującej po złożeniu uszczelki.
Po procesie nieodwracalnego zaciskania, za pomocą boulloterionu (szczypiec) lub przebijaka, tarczki 
trzymały się razem (z zaciśniętą między nimi tkaniną) przez rozgnieciony kołek. Plomby nie można 
było wykorzystać ponownie, próba ponownego rozdzielenia tarczek niszczyła plombę. Szczypce do 
zaciskania plomb posiadały grawerunek, wobec tego na obu tarczkach pojawiał się odcisk z 
odpowiednią informacją dotyczącą symboliki miejskiej, państwowej lub prywatnej. 
Większość plomb  ma od 2 do 3 cm średnicy, ale występują jeszcze większe okazy. Pieczęć stanowiła 
dowód kontroli jakości przez władze lokalnych cechów. Niezapieczętowanym materiałem nie wolno 
było handlować w dużych miastach (z potężnymi gildiami).

Zob. Łukasz Połczyński - Ołowiane plomby towarowe z Gdańska, Długich Ogrodów, stanowisko 86. oraz Gdańsk w Zob. Łukasz Połczyński - Ołowiane plomby towarowe z Gdańska, Długich Ogrodów, stanowisko 86. oraz Gdańsk w 
Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. 
Katalog wystawy. 2011.

• Konstrukcja plomby standardowej przed jej 
zaciśnięciem na towarze

• Plomby po zaciśnięciu na tkaninie (z prawej plomba z 
gmerkiem), połowa XVI w. (Źródło: Gdańsk w Europie. Europa 
w Gdańsku. … Katalog wystawy. Ryc. 10.)
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Florencka Gildia Wełny Plomba  Florenckiej Gildii Arte della Lana.

• Ołowiana plomba handlowa, towarowa, tekstylna florenckiej Gildii Wełny (Arte della Lana) z XIV w. 
(G. Hirsch Nachfolger Auk. 332 Lot 2760.) Przedstawia na awersie  Baranka Bożego w lewo z odwróconą do tyłu 

• Giglio bottonato („kwitnąca 
lilia”), herb Republiki 
Florenckiej w latach 
1250-1532 (gwelfów). 
Wcześniejszy herb gibelinów 
był jego negatywem.

(G. Hirsch Nachfolger Auk. 332 Lot 2760.) Przedstawia na awersie  Baranka Bożego w lewo z odwróconą do tyłu 
głową, przytrzymującego prawą nóżką niesioną banderę (vexilium) z krzyżem, rozdzieloną po środku (stemma Arte
della Lana). Na rewersie ukazano heraldyczną lilię (właściwie Iris fiorentina), tzw. giglio bottonato - herb Florencji. 
W otoku prawdopodobne umieszczono napis: FIRENZE odbity na tarczce, która odpadła.

Ikonografia pieczęci:
- Baranek Boży (łac. Agnus Dei gr. ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ) ukazany z lewym profilu, podtrzymujący nóżką przy barku    

chorągiew (vexilium) z krzyżem. Baranek symbolizuje ofiarną śmierć Jezusa Chrystusa. Branek na 
przedstawieniach nosi białą flagę z czerwonym krzyżem symbolizującą zwycięstwo nad śmiercią.

- Lilia, która otwiera kielich do nieba, jest jednym z symboli Matki Boskiej. Dla ludzi i świętych lilia symbolizowała 
niewinność. Lilie u stóp Marii zawsze wskazują na jej macierzyństwo. Kwiat lilii interpretowany jest jako Chrystus, 
Syn Boży, wcielony w łonie Maryi, a łodyga lub łodygi jako Maryja, dziewicza Matka Boga, Syna wcielonego.

- Il Giglio Fiorentino (lilia florencka) była Flagą Rzeczypospolitej Florenckiej w latach 1250 - 1532. Flaga składa się z 
białego pola wypełnionego stylizowanym czerwonym irysem, powszechnie określanym jako giglio. Przyjęcie flagi 
wynikało z obfitości kwiatu iris florentina w mieście. Godło umieszczono również na florenach emitowanych przez 
miasto począwszy od 1252 roku.
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Florencka Gildia Wełny Podsumowanie.

Podsumowanie: 

Florencka Gildia Wełny „Arte Della Lana” to cech sukienników, potężna i bogata korporacja handlowa 
zajmująca się obrotem  i przerobem wełny, która wsławiła się mecenatem przy budowie renesansowych 
budowli miasta. Cech sfinansował budowę kopuły i frontowego ołtarza w Bazylice Santa Maria del Fiore
oraz położonej w jej sąsiedztwie dzwonnicy (Il Campanile di Giotto) w kompleksie florenckiej Duomo.  
Gildia powstała przed 1192 r., w wyniku oddzielenia się od pierwszej odnotowanej Gildii Calimala, 
stanowiąc jedną z dominujących siedmiu Gildii Większych (Arti Maggiori). W 1308 r. gildia wybudowała 
nową siedzibę „Palazzo dell`Arte della Lana". Cech został rozwiązany razem z innymi gildiami w 1770 r.
Tradycje sukiennicze są oczywiście dalej rozwijane w wielu ośrodkach europejskich . Włochy zawsze 
słynęły ze swych ośrodków włókienniczych, ale w przerobie wełny przodują ośrodki niemieckie, a za ich 
pośrednictwem tradycje docierają również do innych regionów.
Składam wyrazy podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, których fotografie wykorzystano z Składam wyrazy podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, których fotografie wykorzystano z 
niniejszej prezentacji.
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Florencka Gildia Wełny Zakończenie. Widok na Florencję w XV w.
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• Carta della Catena. Widok na Florencję (1490 r.) w zbiorach Muzeum Historyczno-Topograficznego we Florencji.


