OM BOLLENS RUNDHET

Italiensk tennisbana på 1500-talet
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Mitt intresse för bollsporter har varit monumentalt i en negativ mening: ett totalt ointresse. Fasrän
uppvuxen bland tennis- och fotbollsfantaster har jag lyckats manövrera mig ounderrättad genom livet,
till dess jag började studera renässansens sporthistoria: då började jag ana ljuset. Musik och idrott kan
vandra hand i hand. Kanske.
Den musicerande fursten Galeazzo Maria Sforsza av Milano, (1444-1476), var inte bara intresserad av
att spela musik, han hade en lika stor passion för att spela gioco della balla, ett tennisliknande spel.
I Castigliones Il libro del Cortegiano, ”Boken om hovmannen”, nämns idrotten “giuoco della palla”. I
den nya svenska översättningen blir det ordagrant, men vagt, “bollspel”, i de engelska utgåvorna är
spelet lite mer idiomatiskt översatt till “tennis”. Idrotten, som för övrigt nyttjades av Henry VIII av
England, har många likheter med dagens tennis. Castigliones språkrör menar att tennis är en nyttig
träning för kroppen. Möjligen ska man som medlem av högre klass inte spela så att kreti och pleti kan
titta på, det KAN ju hända att man förlorar…
Helst gällde det ju att vinna, men inte bara för spelarna på plan – vadslagning förekom också. Från
1472 finns ett belägg att Galeazzo vann 30 dukater från sin förmodligen sure bror. Gäster vid hovet
kunde dessutom få pengar av fursten för att ha möjlighet att delta i vadslagningen.
Fursten hade särskilda tennisspelare i sin hovstab vilka inte gjorde mer än att spela just tennis. Spelaren
Giacomo Sacco från Parma dubbelarbetade dock som trumpetare och fick åka med på furstens resor.
Han var en av de få spelarna vid hovet som kunde ge fursten själv en match.
Men nu över till något helt annat. Eller kanske inte HELT annat…
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Bild från holländska tennissajten: Nederlandse Real Tennis Bond. Okänd italiensk mästare, senare delen av 1500-talet.
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Nutidens italienare är väl mer kända för en annan typ av bollspel, men även denna sport (fotboll - om
ni inte räknat ut det) har en lång och anrik tradition i Italien.

I Florens finns belägg sedan 1400-talet på hur man spelade il gioco calcio, eller fotboll. Spelet var främst
ägnat för de högre klasserna och var en del av tidens uppvisningskultur, men har återuppstått under
1900-talet som en del av nutidens uppvisningskultur.2
Florentinaren Giovanni de’ Bardi var en mångkunnig person, av en sort som vi nuförtiden kallar ”riktig
renässansmänniska” – krigare, författare, lärd i klassikerna, musiker och
kompositör3 , medlem i flera litterära och filosofiska akademier i Florens,
som Accademia degli Alterati och Crusca-akademien. Han var även
delaktig i Cameratan i Florens, en samling lärda som strävade att återskapa
antikens förmenta multikonstverk av poesi, drama, scenografi och musik,
ett projekt som mynnade ut i den nya konstformen opera.Till råga på allt
detta gav han dessutom ut en traktat 1580: Discorso sopra il giuoco del
calcio fiorentino. (“En avhandling om det florentinska fotbollsspelet”).
Avhandlingen om fotboll var dedicerad till Francesco I de Medici, (vid
den tiden hade medicéer-ätten blivit furstlig!) och hemställde under
ståtliga retoriskt-antikiserande tirader att fursten månde bliva en
beskyddare av denna sport, som (enligt de´Bardi) länkade samman Florens
med de gamla romarnas bollsparkande.
Just Accademia della Crusca tar upp ”Calcio” i sin ordlista och länkar
spelet bakåt i tiden till romarnas ”harpastum”, ett bollspel som enligt den antike läkaren Galenos
lämpade sig väl för fysisk träning. Andra historiker ställer sig tveksamma till fotbollens långa historia.
Spelet nämns nämligen inte av äldre författare. Hos Dante, exempelvis, förekommer inga referenser till
fotboll. Inte ens i skildringen av Helvetet.
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Bild: Lorenzo Noccioli, via Wikimedia Commons, (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
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min essä om teatermusik i florentinskt 1500-tal: Något om det Aristoteliska femte elementet, musiken
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Spelplan med spelare enligt de’ Bardi.

Giovanni de´Bardi meddelar också detaljer om spelet, varje lag har 27 spelare, spelsäsongen var januari
till mars, antagligen för att slutspelet skulle äga rum under fastlagsfirandet. Avhandlingen innehåller
också en analys av spelarpositioner och en förmaning om hur spelarna kan samarbeta för att uppnå goda
resultat. Spelplanen var Piazza dell Santa Croce.
En engelsman, Richard Lassels på resa i Florens några årtionden senare påpekar spelets likheter med
”football”: ”In Winter [they play]their Giuoco di Calcio (a play something like our Football, but that
they play with their hands)”.4 Lagen skildes åt genom olika färger på dräkterna, som kanske bör kallas
livré, och kallades ”de gröna” eller ”de röda” enligt god tradition från de romerska kapplöpningslagen
och deras fans. (Med nutida vokabulär: ”deras huliganer”, kapplöpningslagen stod bakom en hel del
upplopp, speciellt under det östromerska rikets historia.)
Spelet hade en tidigare tradition i Florens. Lorenzo il Magnificos son, Pietro, ska ha varit våldsamt
intresserad av calcio (och även av andra bollspel). Under hans tid vid makten samlades spelare från hela
italienska halvön i Florens. Fotbollandet tog dock slut under den kortlivade teokratiska diktaturen
under Savonarolas ledning.
1530 när Karl V belägrade Florens hölls under fastlagen en omtalad match på piazzan utanför kyrkan
Santa Croce. Matchen ägde rum inom både syn- och skotthåll för den fientliga armén. Dock lär ingen
ha skadats allvarligt, varken av spelet eller av fientlig eld.
Fyrahundra år senare 1930, under fascistiska eran, återupplivades den florentinska fotbollen genom ett
högtidlighållande och återuppförande av just denna match. Fascisterna använde och utnyttjade det
mesta som hade anknytning både till antiken och till renässansen för sina specifika nationella ändamål.
Än i dag spelas det florentinsk fotboll i Florens, om det är i Giovanni de´Bardis anda må vara osagt. Jake
Halpern, amerikansk journalist beskriver spelet så här:5
Fifty minutes of play. No timeouts, no substitutions. A few tactics are expressly forbidden, such as suckerpunching and kicking in the head. Otherwise, head-butting, punching, elbowing, choking and throwing
sand in opponents' eyes are encouraged, if not applauded.
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Richard Lassels: The voyage of Italy, 1670. En guidebok över Italiens sevärdheter som kom i flera utgåvor.
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Balls and Blood , ” Sports Illustrated ” 2008-08-04, länk.
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Bilden är från en famös match i juni 2014, mellan det röda laget och det gröna. Borgmästaren ställde in
finalen på grund av våldsamheter.

Bild från La Nazione,
2014-06-20, artikel om
matchen. Länk

Men kanske var det så just det gick till när överklassen en gång i renässansens Florens lirade fotboll. Det
är lätt att vara romantisk när man ser tillbaka.
En aspekt på spelen kan vara att högreståndets unga män fick utlopp för uppdämd energi under noga
reglerade former. Lassels beskriver förberedelser mellan lagen som liknar förhandlingar mellan stater, där
förhandlingarna strandar och leder till krig. Men allt som skedde på spelplan skulle vara glömt när
spelarna lämnade planen.6
I Machiavellis (ja, just den Machiavelli) komedi Clizia förebrår en fader sin lättjefulle son:
On Carnival days like this, a young man such as you ought to be roaming about looking at the maskers, or
kicking the ball around with the others. You are one of those men who can't find anything to do. I can't tell
whether you are dead or alive. 7

En antologi med texter om Calcio gavs ut 1688 för att hedra tronarvingen Ferdinandos av Toscana
bröllop med den bayerska furstinnan Violante Beatrice: Memorie del calcio fiorentino,8 av Pietro di
Lorenzo Bini. Men Ferdinando var säkerligen mer intresserad av musik än av fotboll. Han hade
smeknamnet ”furstarnas Orfeus” och spelade flera instrument och skrev avancerad kontrapunkt.
Boken innehåller, bland många andra artiklar, en del av de’ Bardis traktat, en beskrivning på vers av
”vårt nobla Florentinska spel, som nu kallas Calcio, men av de gamle ’Harpaston’”, vidare ett citat från
engelsmannen Lassels, en lexikalisk analys av ordet ”calcio” från språkvårdsinstitutet ”Academia della
Crusca”, en sjungen (!) prolog till en komedi (om själva komedin avhandlade fotboll vet jag inget om,
men jag kan gissa).
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Lassels, sid 212 ff

7

Machiavelli: Clizia, III:1 översättning David Sices: The Comedies of Machiavelli.

Memorie del calcio fiorentino : tratte da diverse scritture e dedicate all' Altezze Serenissime di Ferdinando principe di
Toscana e Violante Beatrice di Baviera. (Renässansen tyckte mycket om långa boktitlar.)
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Så följer en högtidstirad till bröllopet, med laguppställning för högtidsmatchen. Jag räknar 28 deltagare
per lag i stället för 27, men kanhända man räknade med lite spill.9
Där finns en versavhandling på grekiska om de ädla antika boll-lekarna, samt en till. Och så en
historicerande parallell: En minnesskrift över de spel som hölls 1584 med anledning av giftermålet
mellan arvfursten Vincenzo Gonzaga av Mantua och Eleonora de’ Medici. För övrigt anar jag att även
denna furste var mer intresserad av musik och vetenskap än av calcio.10
En avslutande kommentar om matchdomarnas opartiskhet – även då kunde matcher vara riggade.
Under århundradets bröllopsfest i Florens, år 1589 då storhertigen av Toscana, Ferdinando I de´Medici
gifte sig med Christina av Lorraine, var prakten och överdådet och festandet utan like i några veckor.
Tornering, fingerat sjöslag på en vattenfylld palatsgård, djurhetsningar och, innan det storslagna
teaterspektaklet på själva festdagen, spelades en match. Saslow refererar lite torrt i sin bok The Medici
Wedding of 1589:
… the audience, numbering in the thousands, had assembled on the bleachers as well as at the balconies and
windows, two teams of 50 young noblemen each made their processional entry –Ferdinando’s favorites in pink
uniforms, and Christine’s in light blue – with attendant pages and musicians. After three rounds or innings of
the game, similar to soccer but more violent, her team won in a suitably chivalrous outcome.

Håll ögonen öppna för liknande fotbollsmatcher i Sverige under kommande furstebröllop!

Stort tack till Matteo, kompisen på Söderåsen, som tipsade mig om denna spark-bolls-sport!
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Jag misstänker att jag räknat med fanbärare, eller var det kanske linjedomare?

Monteverdi var verksam vid Mantuanska hovet, så även Rubens. Galileo var erbjuden ställning som astronom, men
var ine nöjd med villkoren.
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Längre utdrag ur Lassels bok, och en större version av de’ Bardis bild:
In Winter their Giuoco di Calcio (a play something like our Football, but that they play with their hands) every night
from the Epiphany till Lent, with their Principi di Calcio. This being a thing particular to Florence, deserves to be
described. The two Factions of the Calcio , the Red and the Green, choose each of them a Prince, some young Cavalier
of a good Purse.
These Princes being chosen, choose a world of Officers, and lodge, for the time, in some great Pallace; where they
keep their Courts, receive Embassadors from one another, and give them Publick Audience in State, send Post to one
another, complain of one anothers Subjects, and take prisoners from one another; hear their Counsellors one after
another, disswading from, or perswading to war; give Orders for settling their affairs at home, hear the complaints of
their subjects, jeer their enemy Princes in Embassies, and at last resolve to fight, with proclaiming War.

During these serious Treaties which last for many nights, the Secretaries of State (two prime wits ) read before their
several Princes Bills for regulating and reforming the abuses of their subjects; and read openly Petitions and secret
Advices; in all which they jeer a world of people in the Town , and show prodigious wit. In fine, having spun out thus
the time til near Carnavale, or Shrowetide; the two Princes resolve on a Battle at Calcio, to be fought in the Piazza of
Santa Croce, before the Great Duke and Court.
Upon the day appointed, the two Princes of the Calcio come to the place in a most stately Cavalcata, with all the young
Noblemen and Gentlemen of theTown, upon the best Horses they can find , with Scarffs red, or green, about their Arms.
Having made their several Cavalcataes before the Great Dukes Throne or Scaffold, they light from their Horses , and
enter into the Lists with Trompets sounding before them, and accompanied with a Stately Train, and with their
Combatants in their several Liveries.
Having rancked themselves a pretty distance one from the other, their Standard Bearers at sound of Trumpet, carry both
at once, their Standards to the foot of the Great Dukes Scaffold. This done, the Ball, or Ballon is thrown up in the midst
between them, and to it they go with great nimbleness, sleight, and discretion; and sometimes they fall to it indeed, and
cuff handsomely: but upon pain of death, no man must resent, afterwards out of the Lists, what ever happened here; but
all animosities arising here, end here too.
At last, that side which throws, or strikes the Ballon over the rails of the other side, wins the day, and runs to the
Standards, which they carry away till night, at what time the Conquering Prince entertains them at a Festino di Ballo at
Court…
(s 212-215)
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Här är en länk till en målning i Museo di Palazzo Vecchio, Florens. Den föreställer en match calcio och
finns i Sala di Gualdrada.
G. Stradano, Gioco del calcio in Piazza S. Maria Novella
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/palazzovecchio/gallery.htm?action=detail&image=43
En detalj syns nedan.

7

