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SICILSKÉ NEŠPORY

     Když v roce 1250 umírá ve svých 56 letech císař Fridrich II., má za sebou několik let sporů s papežem Inocencem IV. (1243-1254), které se stupňovaly zejména po římském koncilu v roce 1245. Papež stál za řadou spiknutí proti císaři, a dokonce chtěl prosadit v Německu protikrále – Jindřicha z Raspe. Zásluhou krutého postupu, odpadala od císaře řada měst (v Lombardii), ale císař dál organizuje proti papeži nové síly, získal na svou stranu i francouzského krále Ludvíka IX.
     Fridrichovým nástupcem byl Konrád IV. (1250-1254), který papeži také nebyl vhod.  Řada italských měst se postavila na papežovu stranu. Inocenc chtěl, aby sicilské království připadlo papežské kurii. Konrád se tedy chopil zbraně, ale v roce 1254 nečekaně umírá.  Správu sicilského království přenechal  Bertholdovi, hraběti z Hohenburgu, proti němuž se na chvíli spojil Konrádův nevlastní bratr Manfred s papežem.  Manfred se za papežovy podpory zmocnil Sicílie a zásluhou podpory Arabů z Lucery získal na svou stranu i jihoitalská města. Spojenectví s papežem nemělo dlouhého trvání. Papež Manfreda v roce 1255 vyobcoval z církve a sicilské království přiřkl anglickému králi Richardovi Cornwallskému. Ale Manfred si vybudoval silnou pozici a roku 1258 se v Palermu nechal slavnostně korunovat sicilským králem.         
 V roce 1263 se uskutečnila dohoda mezi papežem Urbanem IV. (1261-1264) a Karlem z Anjou, mladším bratrem Ludvíka IX. a vládcem Provence. Papež mu přiřkl království obojí Sicílie, ovšem za podmínky, že se nebude snažit o vládu nad celou Itálií. Karel slíbil, že bude kurii každý rok platit vysoký tribut a po získání sicilského trůnu, že zaplatí papeži 50 000 marek. Karel získal pro svou politiku i řadu spojenců v severní Itálii (florenští a sienští bankéři), ale toskánská města stála při Hohenštaufovi Manfredovi, synovi Fridricha II.
     V r. 1265 Karel vytáhl do Itálie. Se svým vojskem se dostal do střední a severní Itálie, kde v klíčové bitvě u Beneventa Manfred padl. Proto štaufská strana soustředila svoji pozornost na Fridrichova vnuka a Manfredova synovce, Konradina. Soustředil kolem sebe štaufské úředníky, ghibelliny ve střední Itálii a pomoc mu slíbili i Arabové z Lucery. Po Manfredově smrti (1266) se mladinký Konradin vydal na podzim 1267 dobýt svoji jihoitalskou říši. U Tagliocozza byl ale Karlem poražen a spolu s 12 věrnými 29. října v Neapoli sťat.
     Karel mezitím upevnil svoji moc na Sicílii a v jižní Itálii. Ačkoliv učinil mnoho ústupků francouzskému pojetí feudálního státu, vycházel z organizace správy z hohenštaufského období. Nadále fungovala i královská kancelář a pro správu provincií se využívalo justiciářů, kteří podléhali vrchnímu justiciáři, sídlícímu v Palermu. Karel se snažil zajistit si oporu své moci novým rozdělením půdy francouzským šlechticům, kteří s ním odešli z Francie.
     Karel se také snažil vycházet zadobře s církví. Z tohoto důvodu zrušil některá opatření Fridricha II., v království obojí Sicílie nyní mohla svobodně působit církevní inkvizice. Papež na oplátku podporoval Karla v jeho expanzivních plánech, zaměřených proti Byzanci.
     Karel sice svoji pozici na Sicílii upevnil, ale hrozilo mu nebezpečí ze strany aragonské dynastie, za niž se postavila řada uprchlíků ze Sicílie a navíc se Petr III. domníval, že je legitimním vykonavatelem odkazu štaufské politiky, protože jeho manželkou byla Konstance, Manfredova dcera – dědička. Aragonskou stranu podporovali přívrženci Hohenštaufů v severní Itálii, ghibellini. Především jejich tradiční stoupenci z Toskánska. Aragonská strana se těšila podpoře i mezi barony na Sicílii, kde ji podporovaly i široké vrstvy obyvatelstva, které si Karel pohněval svojí daňovou politikou.
     O nešporách 30. března 1282 (na Velikonoční pondělí) povstalo Palermo proti anjouské nadvládě. Povstání propuklo blízko kláštera sv. Ducha. Karel totiž sídlo dvora přenesl z Palerma do Neapole. Palermo následoval v průběhu jednoho měsíce celý ostrov (s výjimkou Messiny). Ve městech se chopilo vlády měšťanstvo, které hledalo spojenectví s církví a vykřikovalo heslo: Smrt Francouzům. 4. září nabídl sněm sicilské šlechty korunu Petrovi III. Aragonskému, pod podmínkou, že obnoví v království zvyklosti z normanského období (především za Viléma II., 1166-1189). Petr III.(Petr I., 1282-1285) nabídku přijal, neprodleně přijel do Palerma a v sicilské úžině porazil loďstvo Karla z Anjou. Tak začalo dvacetileté období bojů, které skončilo odtržením Sicílie, kterou získal aragonský rod. Do konfliktu se, přímo či nepřímo, zapojily všechny italské státy, které získaly příležitost k tomu, aby svrhli anjouské poručnictví a  uskutečnily své politické cíle. V tomto nelítostném konfliktu se utužil boj o moc mezi příslušníky starých rodin a těmi, co povýšily službou. Válka mezi Petrem a Karlem se skončila až po smrti Petra, kdy se dohodlo, že Neapol a jižní Itálie zůstane Anjouovcům a Sicílie připadne Aragonům. Sicílie se tedy odcizila dalším italským dějinám.
     Fridrich II. (1296-1337) z rodu Aragonů, nový sicilský král, udělil velké koncese stavům, měli právo rozhodovat o válce i míru a každoročně mohly svolávat parlament, jehož zasedání se mohly účastnit městské komuny. Stavům Fridrich přenechal i nejvyšší soudnictví. Feudály směl soudit pouze tribunál dvanácti baronů. 
     Janov, spojenec aragonského rodu, se rozhodl utkat se se svým rivalem, Pisou.  Tu v roce 1284  jednoznačně porazil ve vodách u Melorie. Benátky Janov porazil v roce 1298 v bitvě u Korčuly. Florencie vyvrátila Arezzo, Prato a Pistoiu, a ohrožovala tak Pisu a Lukku. V Piemontu proti sobě bojoval rod Montferratů  a  Savojský rod. Na východě Pádské nížiny se rod  Este z Ferrary, Scaligeriové z Verony a další vládnoucí rody snažily získat co největší kus území po signoriii rodu Romanů.  
     Příslušníci Aragonů na Sicílii bojovali proti Anjouovcům v Neapoli, Janov proti Pise a Benátkám, Florencie proti Pise, Torrianiové a Viscontiové bojovali o nadvládu nad Milánem a Orsiniové a Colonnové nad Římem.
     Do těchto událostí bylo vtaženo i papežství. Klement IV. (1265-1268) stál na straně Karla. Za pontifikátu Řehoře X. (1271-1276) a Mikuláše III. (1277-1280) se projevovala snaha jeho moc naopak omezit.  Papežové Martin IV. (1281-1285) a Mikuláš IV. (1288-1292) podporovali opět Karla. Papež Celestin V. (1294), původně zbožný a nezkušený abruzzský mnich, byl donucen k abdikaci a uvězněn svým nástupcem Bonifácem VIII. (1294-1303) v pevnosti. Bonifácova teokratická politika se dostala do střetu s absolutismem Filipa Sličného (1285-1314), který ho potupil tím, že dal papeže v září 1303 na zámku v Anagni zajmout (po dvou dnech ho osvobodili měšťané). Následující papež, Francouz Klement V. (1305-1314), přemístil své sídlo do Avignonu. V letech 1309 až 1378 tak mluvíme o avignonském exilu papežů, kteří upadli v závislost na Francii.
     Konec 13. století znamená rozmach života komun. 
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   Ostrov Sicílie byl od 6. století pod nadvládou Byzance, od 9. století ostrov ohrožovali Arabové, které se podařilo vytlačit až polovině 11. století Normanům. Ti v roce 1059 dostali ostrov udělen v léno – tzv. sicilské království. V roce 1130 (Roger II.) se Sicílie stala součástí království obojí Sicílie, které v roce 1194 získali dědictvím Štaufové. V roce 1263 papež udělil Sicílii v léno Anjouovcům, ale již v roce 1282 se ostrov osamostatnil a vzniklo tak sicilské království spojené dynasticky a později personální unií s Aragonií a poté se Španělskem.

   ŠTAUFOVÉ
Jindřich (VI.)       1194-1197
Fridrich I. (II.)    1197-1250 
Konrád I. (IV.)      1250-1254
Konrád II. (Konradin)1254-1258/1268
Manfred              1258-1266
   ANJOUOVCI
Karel I.             1266-1282
   ARAGONSKÁ DYNASTIE
Petr I. Veliký       1282-1285 (jako arag. král Petr III., od 1276)
Jakub I. Spravedlivý 1285-1296 (1296-1327 jako arag. Král Jakub II.)
Fridrich II.         1296-1337

   Neapolsko se po porážce langobardského království Franky stalo součástí francké říše, v 10. století bylo cílem nájezdů Arabů, později Normanů, kteří se v polovině 11. století zmocnili většiny jižní Itálie. Od roku 1140 se stalo součástí království obojí Sicílie. Jako neapolské království se označuje nástupnický stát, který zde vznikl v roce 1282, formálně od roku 1302. Od roku 1442 (Alfons I.) bylo království opět spojeno se Sicílií pod vládou aragonské dynastie, od roku 1506 tvořilo vedlejší zemi španělských Habsburků.
   ŠTAUFOVÉ
Jindřich             1194-1197 (císař Jindřich VI.)
Fridrich (II.)       1197-1250 
Konrád (IV.)         1250-1254
Manfred              1254-1266
   ANJOUOVCI
Karel I.          1266-1285 (do 1282 i na Sicílii)
Karel II. Chromý  1285-1309
Robert Moudrý     1309-1343

