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מצודת סקאליג’רו בסירמיונה הינה דוגמה מאלפת
לביצור על חוף אגם והיא זו שהשתמרה בצורה הטובה
ביותר מבין המבצרים הסובבים את אגם גארדה. (תמונה

 (1
המצודה הניצבת בכניסה לכפר מימי הביניים בנוייה מרּובע
מרכזי של חומות המוקף ע”י שלושה מגדלים פינתיים ומגדל
ראשי אחד גבוה יותר. מעגל הגנה נוסף, נמוך יותר, מקיף את

חצר המעגן ואת מעגן הסירות עצמו. (תמונה 2)

קצת†היסטוריה...

המצודה בסירמיונה נבנתה בחצי השני של המאה ה 14 ע”י
משפחת ֶדַלה ְסָקאַלה שכבשה שטח נרחב ורישתה אותו
בביצורים להגנה על האזורים שבשליטתה. בשנת 7831 ָג’אן
ַגאֵלָאצֹו ִויְסקֹוְנִטי, הדוכס של מילאנו, כובש את העיר ורונה
ואת האזורים שבשליטת משפחת דלה סקאלה, כולל
סירמיונה, שעוברים לשליטתו עד ל 1404 ; בשנת 1405
עוברת סירמיונה לידי הרפובליקה של ונציה ונשארת תחת
חסותה עד 1797 , אז עוברת השליטה תחילה לצרפתים ואחר
כך לאוסטרים עד לשנת 1861 כאשר מסופחת סירמיונה

לממלכת איטליה.



ביקור במצודה – הכניסה והגשר המתרומם
משנכנסנו לסירמיונה דרך השער המונומנטלי נבחין בביצור
חזיתי שתפקידו להגן על שער הכניסה למצודה החולשת על

הכיכר הסמוכה.
הגשר שאנו עוברים בנוי היום מאבן ומאובזר במעקים
מודרניים סולם (באיטלקית - scala) הנושאים את סמל
משפחת דלה סקאלה אך בעבר היה זה גשר מתרומם: ניתן
עדיין לראות את החורים שבהם שכנו הקורות ששימשו

להרמת הגשר. 
חלקו הקדמי של הביצור החזיתי נושא שני שלטי אצולה
משיש של משפחת דלה סקאלה ופסל האריה המכונף
שמסמל את השליטה. הונציאנית, למרות שהוא מתוארך

לשנת 1890 (תמונה 3).
 מעבר לכניסה הראשית שבעבר היתה מוגנת ע”י שער
מתרומם ישנה אכסדרה ובה נמצאות כיום הקופות, כמו גם
לוחות מידע ושלושה פירוגות (כלי שיט עשויים מגזע עץ)
מראשית ימי הביניים שנמשו ממיי הנהר אֹוְליֹו ע”י צוות
(STAS) ארכאולוגים מהמרכז לארכאולוגיה תתימית

שמקום†מושבו†היה†במשך†שנים†ממש†בתוך†המצודה



החצר הראשית ששימשה לאימונים צבאיים מוגנת היטב ע”י
שלושת המגדלים והמגדל הראשי (תמונה 4), שהיה במקור
מקום מגוריו של אדון הטירה והוא ממוקם בסמוך למגדל
מגורי החיילים. שני המבנים מקושרים זה לזה כדי לאפשר

לגייסות מעבר מהיר לעבר טיילת .) החומות (תמונה 5).
 מהחצר מגיעים למגדל הדרום-מערבי שהינו פתוח כלפי
פנים. באופן זה הוא העניק יכולת הגנה טובה יותר ומנע מתן
מחסה לאוייבים במקרה והצליחו לכבוש את המצודה.

מהמגדל ניתן לעלות לטיילת החומות.
טיילת החומות הבנויה מאבן-ורונה והיום מאובטחת ע”י
מעקים, מקיפה את החצר הראשית מארבעת צדדיה ועוברת
דרך שלושת המגדלים הפינתיים. כאן זכו החיילים להגנה
מפני האוייב הודות לשינות-החומה שמביניהן היו יורים ְקַלִעים.

 
המגדל הראשי – הצד הדרומי של הטיילת מוביל אל המגדל
הראשי: גובהו 73 מטר והוא מעוטר במדפי אבן דקורטיביים
ובשלט אצולה של משפחת דלה סקאלה. השלט נשא במקור
את סמל הסולם אך הוא הושמד מאוחר יותר מאחר וכל שליט
חדש נהג למחוק את זכר קודמו - בראש ובראשונה ע”י

העלמת סמליו.



שינות-החומה של המגדל הראשי נבנו כולן מחדש במלאכת
השיקום של 1920 לערך, אך משערים שבבסיסו של מעקה
האבן היו פעם פתחים (“ַמִׁשיקּוִלי”) שדרכם השליכו מיני
חומרים וקלעים על התוקפים. מראש המגדל ניתן להנות

מהנוף הקסום של אגם גארדה.
 

 הכניסה השניה – השער בעל הקשת הסגמנטלית בקיר
הדרומי של החצר הראשית מוביל לכניסה השניה למצודה,
מצד היבשה, דרך שני ביצורי חזית. פרוזדור מבוצר בעל
חומות ושינות-חומה מחבר ביניהם וגשרים מתרוממים
מגוננים עליהם. הביצור השני - שבעבר איפשר כניסה
מהשדות דרך גשר נוסף שכבר לא מתרומם – חסום היום על
ידי שער. בפרוזדור המחבר בין הביצורים נמצאים שני
מעברים: המערבי מוליך אל החצר השניה ואילו המזרחי אל

חצר המעגן. החצר השניה נועדה במקור למטרות צבאיות.
 

היא הוסבה במהלך המאה ה 19 למבנה סגור שהיה מחובר
לחצר הראשית באמצעות שלושה מעברים שנאטמו מאוחר
יותר. כאן ניתן לראות מספר ממצאים ארכיאולוגיים
מתוארכים למאות ה 15 עד ה 19 : שברי עמוד, כותרות של
עמודי אבן ומיני כתובות). עתיקות בצורת הקדשה או מצבה

(תמונה 6).
 עד לפני מספר שנים התארח במצודה אוסף מצבות מימי
הביניים הכולל ממצאים יקרי-ערך משיש מהתקופה
הלומברדית, שמוצגים היום במוזיאון הארכיאולוגי של מערות

ַקטּולּוס.



תפקידה ההגנתי של חצר המעגן (תמונה 7) היה משני ולכן
ניצבות על חומותיה שינות-חומה מרובעות. גרם מדרגות
מוביל לטיילת החומה שפונה למעגן (תמונה 8) שהיווה
מקלט לציים של דלה סקאלה והונציאנים, והוא דוגמא יוצאת
מן הכלל לנמל מבוצר מהמאה 41. זהו המעגן העתיק ביותר
שנשתמר כמעט בשלמותו והוא דומה להפליא למעגן של
מצודת ַלאִציֵזה (שכיום קבור מתחת לאדמה) הנמצא בגדה

המזרחית של האגם.
המעגן בעל צורת טרפז א-סימטרי וחומתו החיצונית משופעת,
ככל הנראה כדי להגן על מימיו מפני רוחות הצפון הנקראות
“pelér”. שתי טיילות עוברות לאורך שלושה צדדים של
החומה: תפקידה של זו העליונה היה להגן על המיליציות ואילו
התחתונה שימשה לעגינת הסירות. האגן הפנימי שהיה קבור
תחת הריסות במשך מאות שנים והפך לחצר במהלך המאה
ה 19 , רּוקן מההריסות ב 1919 וחזר להכיל את מי האגם.
לאחר עבודות שיקום שכללו בין היתר הקמת גרם מדרגות
במגדל הצפון-מזרחי, בשנת 2018 נפתח לבסוף המעגן

לציבור הרחב.
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