
Pitigliano , mali Jeruzalem 
Pitigliano pred nevihto 

 
je zanimivo toskansko mestece (4.200 preb.), zgrajeno na 
pečini, ki se dviguje visoko nad reko Lente in potokom 
Meleta, hiše pa so videti, kot bi zrasle iz tufa. Najlepši 
razgled na zanimivo in nekdaj pomembno mesto, nad 
katerim se dviguje visok zvonik mestne stolnice, je pred 
cerkvijo Madone milosti. Ime izvira iz gens petilia, 
premožne rimske družine, vendar sega zgodovina 
Pitigliana brez dvoma nazaj v etruščanske čase, številna 
najdišča ob potoku Meleta pa pričajo o še starejših 
prebivalcih.  
 
Etruščane nasledijo Rimljani, po stoletju barbarskih 
vpadov pa Langobardi. Zgodovina je od IX. stol. močno 
povezana s Sovano, sedežem grofije Aldobrandeschov. 
Pitigliano postane pomemben šele s poroko (1293) 
zadnje iz rodbine Aldobrandeschi, Anastazije, hčerke 
zadnje dedinje Margarete in Gvida iz Monforta, 
gvelfskega vikarja Karla Anžujskega, z Romanom 
Orsinijem in ko sedež grofije iz Sovane preselijo v varnejši Pitigliano. Orsiniji so iz pomembne rimske družine in 
podporniki gvelfov, od katerih je najpomembnejši papež Nikolaj III. (1277–1280). Pitigliano je vseskozi tarča napadov 
Sienske republike, leta 1455 pa Siena sicer prizna grofijo, vendar pod njeno upravo. Od leta 1562 je vključena v 
nadvojvodino Toskano, od tedaj deli njeno usodo (najprej Hiša Lorena, potem priključitev Italiji (1860)).  
 

Sovanska vrata 
 
Največje zanimivosti Pitigliana so palača Orsinijev (XIV. 
stol., v 1545 jo v celoti preuredi in poveča Anton iz 
Sangalla ml. – izvirni so le osnova utrdbe na Trgu 
republike in dva stolpa) s škofijskim in arheološkim 
muzejem (v muzeju so številne izkopanine iz bližnjega 
največjega etruščanskega naselja Poggio Buco ob reki 
Fiora), renesančna cerkev sv. Marije, najstarejša cerkev 
sv. Roka (1274) z nenavadno trapezoidno obliko in 
elegantnimi stebri iz lehnjaka, mestna stolnica sv. Petra 
in sv. Pavla (osnova iz XII. stol., prezidana v XV. stol., 
baročno pročelje (XVIII. stol.), renesančni vhod) s slikami 
Pietra Alda (Ponižanje Henrika IV. v Canossi, Poklic 
Hildebr
anda v 
mlados
ti) in 

Francesca Vannija (Roženvenčna Marija) in 35-metrskim zvonikom še iz 
obdobja Aldobrandeschov, steber iz lehnjaka z levom, zaščitnim znakom 
Orsinijev (orso – medved) pred stolnico, medičejski akvadukt (leta 1545 
ga da zgraditi Gianfrancesco Orsini III.), muzej Giubbonaia pri mestni hiši 
s starinskim poljedelskim in hišnim orodjem.  
 
Mesto je še danes obzidano, zanimiva pa so predvsem srednjeveška 
Sovanska vrata. V bližini lahko vidite tudi del etruščanskega obzidja. 

 
Mali Jeruzalem 

 
Zaradi številne židovske skupnosti, ki je tu živela od XVI. Stol. dalje, 
Pitiglianu pravijo tudi mali Jeruzalem. Papež Pavel IV. (1555–1559), 
zagrizeni inkvizitor, v svojem kratkem papeževanju izda protižidovsko 
bulo Cum Nimis Absurdum, s katero v Rimu prežene 6000 Židov iz 
Trastevera na drugo stran Tibere in zapre v majhno, zaprto četrt – geto. 
Židje bežijo iz papeške države in se zatečejo na območje današnje južne 
Toskane, ki ga v tistem času upravlja družina Orsini. Židovska skupnost 
zaživi v miru, kulturno pa ustvarjajo skupaj z večinskim prebivalstvom. 
Leta 1598 v Pitiglianu postavijo sinagogo, zgradijo svojo šolo in imajo 
svoje pokopališče. 
 



Ko območje preide v posest Medičejcev, leta 1608 tudi Cosimo II. prežene Žide v geto, ki pa ga ne zgradi v Firencah ali 
Sieni, ampak prav v Pitiglianu. Tudi tu morajo biti Židje prepoznavni, moški morajo nositi rdeče klobuke, ženske pa rdeče 
oznake na rokavih. Če Žida dobijo zunaj označenega kraja, ga z batinami prepodijo nazaj. Kljub vsemu se židovska 
skupnost razvija in cveti naprej. Leta 1773 jih je v Pitiglianu 200.  
 
Enakopravnost med kristjani in Židi zagotovi Peter Leopold Habsburški šele leta 1765. Ponovno pa jih začnejo preganjati, 
takoj ko Napoleon leta 1799 zavzame Italijo, požigajo jim hiše in spet zapirajo. V letu 1825 imajo Židje 94 hiš, 20 skladišč, 
11 trgovin in 10 hlevov, leta 1841 jih je v Pitiglianu že 359, imajo rabina, dva namestnika in več učiteljev. Največ jih je v 
letu 1859 (423), potem se mnogi izseljujejo v večja mesta ali prevzemajo krščansko vero. Leta 1931 jih je le še 70. 
Antisemitizem se začne leta 1936, rasni zakon pa je v Italiji sprejet leta 1938. Mnogi Židje zbežijo na tuje, mnoge odpeljejo 
v taborišča, jih pa domačini skrivajo pred nacisti.  
 
Sinagoga je obnovljena leta 1995, obnovljena je tudi pekarna (matzat), ponovno pa pridelujejo tudi vino kosher. V malem 
Jeruzalemu si lahko ogledate še kosher klavnico, ritualno kopalnico (mikve), čistilnico in nekaj sob, vklesanih v tuf. V bližini 
je tudi stiskalnica oljčnega olja. 
 
V času strpnega prenašanja kristjanov in Židov se v Pitiglianu  izoblikuje t.i. kuhinja Gyom, ki združuje krščanske in 
židovske običaje ter je posledica mešanja obeh kultur v drugi polovici XVI. stol. Ena od teh jedi je bollo (obroček, presta – 
ciambella), ki ga prinesejo Židje, ko sem pribežijo pred pogromom v Španiji. Sladica ima obliko osmice ali kroga, kvašenega 
in dolgo vzhajanega, po vrhu pa potresenega s semenom sladkega janeža in premazanega z rumenjakom, ki pri peki 
povzroči, da je skorja ostane mehka. Pomembnejša jed je sfratto, sladica, ki naj bi spominjala na krivice, ki jih Židje 
doživljajo pod Medičejci v začetku XVII. stol. Sladica je v obliki palic (testo je pripravljeno iz moke, sladkorja, belega vina in 
oljčnega olja), s katerimi je grajski birič pretepal Žide, dolge od dvajset do trideset centimetrov in nadevane z medom, 
pomarančnimi lupinami, nageljnovimi žbicami, cimetom in muškatnimi oreščki.  
 

(besedilo: Milan Selan:, fotografije: Arkolonavti) 
 


