
Pripeljali smo se v Volterro. Pomembna naselbina je bila že v neolitski dobi in kasneje 
etruščansko središče s svojstveno civilizacijo. Volterra je postala v 5 stol. škofova rezidenca. 
Svojo moč si je utrdila v 12. stol. 
  
Pohvali se z enim najlepših trgov v Italiji, Piazza dei Priori. To je bilo središče meščanskega 
dogajanja. Od tod je škof upravljal mesto, tedaj se je trg imenoval Prato. 
 

       
                                                                        Še vedno je mrazzz! 
 

   
 
Na trgu stoji palača Palazzo dei Priori z lepo trietažno fasado olepšano z okni z dvema 
obokoma 

                                                
 
Pretorska palača (Palazzo Pretorio) s "Stolpom malega prašička", ki je bil zgrajen med prvimi 
v Volterri. Ime je dobil po kamnitem prašičku postavljenem na polički pod vrhom stolpa. 



   
 
To je delavnica in trgovinica z izdelki iz alabastra. Nekaj zelo lepega: čevlji, srajca. majica, 
violina, hlače... 
 
 

   
 
Izkopanine rimskega gledališča iz 1 stol. pred n.š., odkrite šele leta 1950. 
 
 
 

   
 
Etruščansko obzidje z dobro ohranjenim vhodom Porta dell' Arco iz 3-2. stol pred n.š. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Zapustili smo Volterro in se popeljali proti Pisi, mestu na desnem bregu ustja, kjer se reka 
Arno izliva v Ligurijsko morje. Pisa je zelo staro mesto, a njen izvor še ni dokazan. Po 
odkritju etruščanske nekropole je možno sklepanje o etruščanskem izvoru. Dokazano je bilo 
tudi trgovanje z Grki v 5. stol. pred n.š. 
  
Najbolj je v današnjem času poznana po nagnjenem stolpu (zvoniku). 
Osrednji trg je Piazza del Duomo, ki je od 20. stol poznan tudi kot "Piazza dei Miracoli". Tu 
stojijo vse najpomembnejši spomeniki: Krstilnica, Duomo, Nagnjen zvonik ter pokopališče 
"Camposanto Monumentale". 
 



 
 
 
 
 
 

  
V ospredju Krstilnica,                                        Vhod na Trg čudežev (Piazza dei Miracoli  
na sredini slike Katedrala - Il Duomo,               ali Piazza Duomo) 
v ozadju poševni zvonik. 
 

    
Krstilnica ob Katedrali 

 

  



  
 

Katedrala 
 

  
 
Poševni stolp "La Torre di Pisa". (Najprej je bila zgrajena Katedrala, nato Krstilnica in 
nazadnje Zvonik.)   
Stolp - zvonik je visok 55,86m na nižjem delu in 56,70 m na višjem delu. Nagnjen je za 3,97 
stopinj, to pomeni, da je vrh stolpa premaknjen za 3,9 m od točke, kjer bi stal, če bi bil raven. 
V njegovi notranjosti je 296 oz. 294 stopnic. 
  
Gradnja stolpa je potekala v treh fazah v obdobju 177 let. Začela se je leta 1173, v času 
vojaških uspehov in razcveta. Stolp - zvonik se je začel pogrezati , ko so gradili tretje 
nadstropje (1178 leta) in to zaradi teže na slabo pripravljenih tri metre globokih temeljih v 
nestabilno podlago.  
Dela so bila zaustavljena za skoraj stoletje tudi zaradi slabega gospodarskega položaja Pise. 
Leta 1198 so začasno postavili ure v tretje nadstropje do tedaj  nedokončanega zvonika. 
V naslednji fazi gradnje so začeli graditi na eni strani stolpa nižja, na drugi pa višja 
nadstropja. Zato se je začela konstrukcija nagibati v nasprotno smer in je zato stolp dejansko 
zakrivljen.  Spet so dela zaustavili do leta 1284.  
Sedmo nadstropje je bilo zaključeno leta 1319, prostor za zvonove pa šele 1372.  Zvonove so 
dodajali pozneje, zadnjega in največjega leta 1655. Zvonov je sedem, za vsako noto tonovske 
lestvice po eden.  
V času od 1990 - 2001 so stolp utrjevali. Po tem obdobju pa so pogostokrat restavrirali 
njegovo zunanjost, ki je bila poškodovana zaradi korozije. 



Vlada Italije se je leta 1964 odločila, da bo zvonik rešila pogrezanja. Zaprosila je razne 
strokovnjake za pomoč. Mednarodna skupina inženirjev, matematikov in zgodovinarjev je na 
Azorskih otokih preizkušala razne možne metode reševanja.  
Tako so leta 1990 stolp zaprli za obiskovalce, zvonove so odstranili, da bi zmanjšali težo ter 
kable, zavite okrog tretjega livela, zasidrali 100m stran. Stanovalce iz hiš, ki so bile v 
nevarnosti, so evakuirali. Za dokončno rešitev so izkopali izpod temeljev na višji strani stolpa 
38 kubičnih metrov zemlje. Tako so stolp vrnili v stanje nagiba iz leta 1838  ter zagotovili, da 
bo tako vzdržal vsaj 300 let.  
Pa ni bilo tako. Leta 2008 so izpod temeljev še dodatno odstranili zemljo. Tedaj so inženirji 
razglasili, da se je pogrezanje stolpa prvič v zgodovini zaustavilo in da bo stolp rešen za 
najmanj 200 let.  
Bomo videli (je rekel ta slep!). 
 

   
 

  
Kioski  na trgu v Pisi. 

 

 
Še Camposanto Monumentale, pokopališče na Trgu del'Duomo.  


