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Εισαγωγικό Σημείωμα 

 

  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της εικονογραφίας του 

καρδιναλίου, αρχιεπισκόπου και αγίου της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Carlo Borromeo 

(1538-1584), όπως δομήθηκε από την εκκλησιαστική ιεραρχία μέσω οδηγιών και 

παραγγελιών μιας μεγάλης ποσότητας έργων τέχνης στα τέλη του 16ου και στις πρώτες 

δεκαετίες του 17ου αιώνα, κυρίως τη χρονική περίοδο γύρω από την αγιοποίησή του, το 1610. 

Παράλληλα με την εικονογραφία εξετάζουμε τον ρόλο της τοπικής επισκοπικής μονάδας, 

καθώς και του ισπανικού στέμματος στην καλλιέργεια και προώθηση της νέας λατρείας. Στο 

ίδιο πλαίσιο, συζητάμε, στο μέτρο του δυνατού, την σημασία της θρησκευτικής διεργασίας 

γύρω από τους αγίους της Εκκλησίας (ιδίως τους νεοανακυρηγμένους που στην πλειονότητά 

τους αποτελούσαν προβεβλημένες προσωπικότητες της Εκκλησίας κατά τον 16ο αιώνα), 

όπως υποκινήθηκε από την ρωμαϊκή κουρία· ήταν ζυμώσεις με πολιτικό, οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό και εικαστικό χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, κεντρικό σημείο σε όλη την 

έκταση της εργασίας αποτελεί η τέχνη της Αντιμεταρρύθμισης ως το θεμελιώδες υπόβαθρο 

της ίδιας της εικονογραφίας που μελετάμε.  

Όποιος διατηρεί μια ελάχιστη εξοικείωση με την εικονογραφία καθολικών αγίων, ιδιαίτερα 

των νεοφανών στην διάρκεια του 17ου αιώνα κι έπειτα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 

πληθώρα έργων με θέμα τον Carlo Borromeo. Ωστόσο, αν ανατρέξουμε στην ειδική 

βιβλιογραφία για την εικονογραφία του Μιλανέζου καρδινάλιου τον 20ό αιώνα, θα 

διαπιστώσουμε τη σποραδικότητα των μελετών σε σχέση με τον χρόνο, τον χώρο, τις 

συνθήκες, αλλά και τις ομοιότητες με αντίστοιχα παραδείγματα άλλων αγίων. Οι 

περισσότεροι μελετητές μετέρχονται προσεγγίσεων με άξονα τις κατά τόπους 

αναπαραστάσεις συνθέτοντας λιγότερο ή περισσότερο διεισδυτικές εργασίες γύρω από την 

εικόνα του Carlo Borromeo σε μία ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Ο μεγάλος όγκος αυτών 

των μελετών επικεντρώνεται σε τόπους που συνδέονται περισσότερο με την παρουσία και 

δράση του αρχιεπισκόπου, όπως η Λομβαρδία, το Πεδεμόντιο, η Βαλσέζια, το Καντόνι 

Τιτσίνο, περιοχές στην σημερινή Νότια Ελβετία, αλλά δεν λείπουν κι εκείνες που αφορούν 

άλλα κέντρα της ιταλικής χερσονήσου (Ρώμη, Μπολόνια, Φεράρα, Νάπολι κ.α.) ή περιοχές 

στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη (π.χ. Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία), την Νότια Αμερική, 

ακόμα και στην Ανατολική Ασία. Η συμβολή τέτοιων ερευνών παραμένει σημαντική στον 

βαθμό που κάνουν γνωστό και διαθέσιμο ένα εκτεταμένο –και άνισο ως προς την ποιότητα– 

σύνολο έργων τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα την διάδοση της λατρείας και κατ’επέκταση της 

εικόνας του Borromeo. Την ίδια όμως στιγμή, διαπιστώνουμε και μια αδυναμία επικέντρωσης 

στις προβληματικές που διέπουν αυτήν την εικονογραφία, της οποίας η λειτουργία κι 

εμφάνιση θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως πιο πρόσφορη μέσω προσεγγίσεων που θα 

συνδέουν τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές και θα υπερέβαιναν την απλή καταγραφή. 

Επιπλέον, παρατηρούμε συχνά στην σχετική βιβλιογραφία πως η μελέτη των εικαστικών 
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τεκμηρίων στηρίζεται μεθοδολογικά περισσότερο στην υφολογική εξέταση και λιγότερο στην 

ιστορική ανάλυση της εικονογραφίας. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα λομβαρδικά ζωγραφικά έργα, 

εντοπίζουμε αρκετές δημοσιεύσεις με φανερή την προσπάθεια ανάδειξης μιας τοπικής 

σχολής καλλιτεχνών (συχνά με τον όρο Seicento Lombardo) και την συσχέτιση ή μη αυτής 

της σχολής με το ζωγραφικό έργο του Caravaggio. 

 Η παρούσα εργασία συγκροτείται στους παρακάτω άξονες. Βασική επιδίωξη αποτελεί η 

ανάδειξη κι εξέταση των αποφασιστικών εκείνων σημείων στη δόμηση της εικονογραφίας στα 

κυριότερα καλλιτεχνικά κέντρα, καθώς επίσης και του ρόλου παραγγελιοδοτών και 

καλλιτεχνών, ιδιαίτερα σε σχέση με τα επιβαλλόμενα πρότυπα. Αποτελεί κεντρικό σημείο η 

μελέτη γύρω από την εργαλειοποίηση της εικονογραφίας του Carlo Borromeo, την περίοδο 

μετά την πρώτη φάση της Αντιμεταρρύθμισης και στο πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνα, ως μία 

ιδιαίτερη ιερατική μορφή –μαζί με τους Ιγνάθιο ντε Λογιόλα, Filippo Neri, Τερέζα της Άβιλα, 

Φραντσέσκο Σαβέριο κ.α. Είναι μία μορφή, που η εικονογραφία της οποίας συμπυκνώνει τις 

θέσεις της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε μια σειρά ζητημάτων πολιτικής, θεολογικής και 

κοινωνικής βαρύτητας. Παράλληλα, εξετάζουμε τις στρατηγικές προπαγάνδισης της νέας 

λατρείας από την εκκλησιαστική ιεραρχία στο επίπεδο της εικονογραφικής τυποποίησης, σε 

ποιο βαθμό διαμορφωνόταν πριν και μετά την αγιοποίηση, τι είδους διαφοροποιήσεις 

σημειώθηκαν μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου και για ποιους λόγους. Αυτό μας βοηθά να 

κατανοήσουμε το πως προωθήθηκε η αγιότητα με οπτικό/εικαστικό τρόπο, μεταξύ άλλων, και 

ποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο αντανακλούν οι εικόνες, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 

χρονικό ορίζοντα των τελών του 16ου αιώνα και του πρώτου τετάρτου του 17ου ως η πιο 

γόνιμη περίοδος στην παραγωγή εικονογραφικών τύπων και στην παγίωση των 

αναγνωριστικών στοιχείων. 

 Γεωγραφικά, η έμφαση δίνεται στη καλλιτεχνική παραγωγή του Μιλάνου και της Ρώμης. 

Επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις περιοχές καθώς αποτελούν τους τόπους και πόλεις όπου 

καλλιεργήθηκε η νέα λατρεία σε επίπεδο εικονογραφικό, αγιολογικό, εκκλησιαστικό, πολιτικό, 

αλλά και οικονομικό. Δεν αγνοούμε τη διάκριση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, ιδιαίτερα σε 

σχέση με το Μιλάνο, νοούμενο το ίδιο πότε ως κέντρο (σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή 

της Λομβαρδίας και του ιταλικού βορρά) και πότε ως περιφέρεια (σε σχέση με τη Ρώμη). Το 

Μιλάνο ήταν το κέντρο που παρείχε τα αγιογραφικά κι εικονογραφικά πρότυπα, παράλληλα 

με την Ρώμη. Ταυτόχρονα, η τοπική εκκλησιαστική ιεραρχία συμμορφωνόταν με τις κεντρικές 

αποφάσεις του Τριδέντου και του Βατικανού, δίχως όμως να λείπουν οι αποκλίσεις 

αναφορικά με το περιεχόμενο της εικόνας του Carlo Borromeo σε σχέση με το υπόδειγμα 

αγιότητας που προωθήθηκε βαθμιαία από την ρωμαϊκή κουρία. Δίνουμε προτεραιότητα στο 

Μιλάνο λόγω της σημασίας του ως επισκοπικής μονάδας κι ως «κατεξοχήν εργαστηρίου της 

Αντιμεταρρύθμισης» –όπως συχνά προσδιορίζεται από ιστορικούς (π.χ. De Boer, Gotor)–, 

από την παρουσία, δραστηριότητα και συγγραφική παραγωγή του Carlo Borromeo, καθώς 

και του εξαδέλφου του, Federico Borromeo. Ο τελευταίος αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα 



[v] 
 

στη διαδικασία αγιοποίησης του Carlo και στη διάδοση της εικόνας του, κάτι που σε όλη την 

έκταση της εργασίας επιχειρούμε να επισημάνουμε. Όπου απαιτείται, εξετάζουμε τις 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο αρχιεπισκόπους τόσο σε σχέση με τη άσκηση 

της εξουσίας στην αρχιεπισκοπή, όσο και σε άλλες περιστάσεις (στάση απέναντι στους 

Ισπανούς και στην ρωμαϊκή κουρία, δράση εντός κι εκτός της αρχιεπισκοπής, συγγραφική 

παραγωγή, πατρωνία σε δημόσιες και ιδιωτικές παραγγελίες έργων).  

 Στο επίπεδο της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της 

λατρείας του Carlo Borromeo ανατρέξαμε όσο ήταν δυνατόν στις ίδιες τις πηγές. Τέτοια 

κείμενα αποτέλεσαν η πρώτη αρκετά αναλυτική βιογραφία του Carlo Bascapé το 1592, η 

επίσημη βιογραφία του Giuseppe Giussano το 1610 και το εκτεταμένο χρονικό του 

Marc’Aurelio Grattarola το 1614, συγγραφείς-ιερωμένοι που περιγράφουν την 

προσωπικότητα του Carlo Borromeo, καταγράφουν την εξέλιξη της υπόθεσης αγιοποίησης 

και τις μορφές προπαγάνδισης της νέας λατρείας πριν και μετά το 1610, ενώ προσφέρουν 

ταυτόχρονα πλήθος αναφορών σχετικών με τις διακοσμήσεις και τις εικόνες. Επικουρικό 

ρόλο, αναφορικά με την προωθούμενη εικόνα από την ρωμαϊκή κουρία, είχαν τα κείμενα των 

Agostino Valier το 1586 και Francisco Peña το 1610 και προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες αν τα εξετάσουμε παράλληλα με τις βιογραφίες των Bascapé και Giussano. 

Εξίσου βοηθητικά ήταν και τα κείμενα των κηρυγμάτων και πανηγυρικών ομιλιών, 

εκφωνημένα από διάφορους ιερείς στον Καθεδρικό κατά την διάρκεια της πρώτης δεκαετίας 

του 17ου αιώνα.   

Ως προς τη δευτερογενή βιβλιογραφία σημαντικές κατευθύνσεις μας έδωσαν οι εργασίες 

του Angelo Turchini, ως οι πιο συνθετικές σήμερα μελέτες αναφορικά με την υπόθεση 

αγιοποίησης του Borromeo, την κοινωνική διάσταση της λατρείας και το ρόλο της Εκκλησίας, 

όπως επίσης και τα κείμενα των Miguel Gotor, Jean-Michel Sallmann, Peter Burke, Simon 

Ditchfield κ.α., τα οποία φωτίζουν αρκετές πτυχές γύρω από το θέμα της αγιότητας την 

περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης. Σημαντικές στάθηκαν κι οι εργασίες των Giuseppe Alberigo, 

Adriano Prosperi, Elena Bonora, John M. Headley, John B. Tomaro, Danilo Zardin, Franco 

Buzzi και Wietse De Boer αναφορικά με την πολύπλευρη δράση του Carlo Borromeo ως 

αρχιεπισκόπου, καρδιναλίου, θεολόγου, κήρυκα, ιεραπόστολου. 

 Στο επίπεδο της ιστορίας της τέχνης εντοπίσαμε ένα σημαντικό κενό στην βιβλιογραφία 

σχετικά με την προσανατολισμένη στον Borromeo καλλιτεχνική παραγωγή κι ιδιαίτερα σε 

σχέση με τα συμβόλαια των έργων και τα τεκμήρια παραγγελίας, καθώς για τα μεγάλα 

εικονογραφικά σύνολα δεν είναι γνωστή επαρκής αρχειακή τεκμηρίωση. Από τα πολλά έργα 

ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα τις μελέτες του Marco Rosci, όπου το σύνολο σχεδόν της εργογραφίας 

του είναι αφιερωμένο στην λομβαρδική τέχνη του 17ου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντικά για την 

τέχνη της περιόδου που μας ενδιαφέρει είναι και οι εργασίες των Anna Maria Brizio, Mina 

Gregori, Simonetta Coppa, Alessandro Morandotti, Pamela M. Jones, Barbara Agosti και 

Maria Cristina Terzaghi. Πιο εξειδικευμένες μελέτες αποτέλεσαν οι διδακτορικές διατριβές 
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των Keath David Grasby και Katja Burzer που επικεντρώνονται στην εικονογραφία του Carlo 

Borromeo και την πρόσληψή της, καλύπτοντας αρκετά κενά που η προγενέστερη έρευνα είχε 

αφήσει ανοικτά, ενώ τα έργα των Ursula König-Nordhoff, Olga Melasecchi και Ruth S. Noyes 

βοήθησαν στη συγκριτική μελέτη της εικονογραφίας του Μιλανέζου επισκόπου με αυτήν 

άλλων νεοφανών αγίων την ίδια περίοδο, αλλά σε διαφορετικά καλλιτεχνικά κέντρα. 

Εξαιρετικά βοηθητικές είναι οι μελέτες των Claudio Strinati, Giuseppe Scavizzi, Ferdinando 

Bologna, Maria Calì, Romeo De Maio, Stefania Macioce, Antonio Pinelli, Francesco Frangi κι 

άλλων Ιταλών ιστορικών της τέχνης, για τα πολύτιμα συμπεράσματα των οποίων αναφορικά 

με την τέχνη της Αντιμεταρρύθμισης και την τέχνη γενικότερα γύρω στα 1600 στην ιταλική 

χερσόνησο. 

 Η έρευνα για την εργασία, η μελέτη και εμβάθυνση της σχετικής βιβλιογραφίας, όπως κι η 

εξέταση των έργων τέχνης που μας αφορούν δεν θα μπορούσε να συντελεσθεί δίχως την 

παραμονή μου στην Ιταλία. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην υποτροφία από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης και το πρόγραμμα Erasmus που επέτρεψε την διαμονή μου στην Νάπολη και το 

Πανεπιστήμιο της Suor Orsola Benincasa κατά την περίοδο 2009-2010. Αρχικά διεξήχθη 

βιβλιογραφική έρευνα στη Νάπολη και πιο συγκεκριμένα στην Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emmanuele III, στο Istituto Italiano per gli studi storici ʺBenedetto Croceʺ και στην Biblioteca 

di Storia dell’Arte ʺBruno Molajoliʺ. Η έρευνα συνεχίστηκε κυρίως στο Μιλάνο στην Biblioteca 

d’Arte del Castello Sforzesco, στην Biblioteca Nazionale Braidense, στην Biblioteca Centrale 

(Palazzo Sormani), στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Università Cattolica del Sacro 

Cuore, καθώς και στο Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda (ISAL) στο Cesano Maderno. 

Τέλος, η βιβλιογραφική αναζήτηση στην Ιταλία ολοκληρώθηκε στην Φλωρεντία και στο 

Kunsthistorisches Institut, όπου μελετήθηκαν κι αρκετά φωτογραφικά στοιχεία. Στην Ελλάδα 

επιμέρους ζητήματα επιλύθηκαν διαμέσου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ 

βιβλιογραφικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα ζητήθηκαν από το Zentralinstitut für 

Kunstgeschichte του Μονάχου, καθώς κι από τους ίδιους τους συγγραφείς τους όπου ήταν 

δυνατόν. 

● 

Οι μεταφράσεις των παραθεμάτων στα οποία παραπέμπω έχουν γίνει από εμένα και 

ενδεχόμενα λάθη βαρύνουν αποκλειστικά εμένα, εκτός από όσα έχουν ήδη μεταφραστεί στα 

ελληνικά και παρέχεται βιβλιογραφική αναφορά. 

● 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό των παραπάνω βιβλιοθηκών, το οποίο στάθηκε 

πρόθυμο να με εξυπηρετήσει ακόμα και σε στιγμές που φαινόταν αρκετά δύσκολο. Πολύ 

εξυπηρετικοί ήταν κι οι καθηγητές κι ιστορικοί τέχνης Mario Marubbi, Maria Cristina Terzaghi, 

Pamela M. Jones, Giles R. M. Knox και Ruth S. Noyes, τους οποίους ευχαριστώ για την 

βοήθεια τους και τα κείμενα που μου έστειλαν. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια 
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τον φίλο Giovanni Fazio, του οποίου η βοήθεια σε πολλά ζητήματα δεν μπορεί εύκολα να 

υπολογιστεί. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα 

καθηγητή μου Παναγιώτη Ιωάννου για την εξαιρετική συνεργασία που διατηρήσαμε, για τη 

συνεχή παρουσία του δίπλα μου, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, αλλά και για την υπομονή του.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ΄όλα τους γονείς μου και την αδελφή μου, καθώς 

δίχως τη δική τους στήριξη, υπομονή κι επιμονή δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η 

εργασία. Ξεχωριστές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στους συμφοιτητές μου και ιδιαίτερα στο 

Νίκο, την Πόπη, τη Νιόβη και την Ελένη για τη βοήθειά τους και τις επωφελείς υποδείξεις 

τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη, την Κατερίνα, τον Χάρη, την Ερασμία, τον 

Μπάμπη και τον Γιώργο για τις παρατηρήσεις τους, τις εποικοδομητικές συζητήσεις, καθώς 

και την υπομονή και κατανόησή τους. 
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Α. Το Μιλάνο, οι Ισπανοί κι οι Borromeo 

  

Με την συνθήκη του Cateau-Cambrésis μεταξύ Αψβούργων και Valois το 1559, το Μιλάνο 

χαρακτηρίζεται από αναιμική σταθερότητα και από την κυριαρχία της ισπανικής κορώνας επί 

του λομβαρδικού λαού (εικ. 1). Οι Λομβαρδοί υπέφεραν για δεκαετίες από πολεμικές 

συγκρούσεις κι η όποια εκεχειρία αποδείχθηκε ασταθής στη κομβική αυτή περιοχή της 

χερσονήσου. Η συχνή ανάπτυξη στρατευμάτων στα σύνορα του δουκάτου από διάφορες 

αντιμαχόμενες πλευρές είχε ποικίλες αιτίες και ακόμα περισσότερες αφορμές, κάτι που 

επιβεβαίωνε την πολιτική ρευστότητα αλλά και την στρατηγική σημασία του Μιλάνου στη 

γεωπολιτική σκακιέρα της Ευρώπης.1 Άλλωστε, συχνά προσδιοριζόταν η περιοχή ως «plaza 

de armas de la Monarquía» και «plaza de armas de Europa» από μέλη του Συμβουλίου του 

Κράτους της Ισπανίας (Consejo de Estado).2 

 Η ισχύς του μονάρχη επιβαλλόταν μέσω μιας ισπανοκεντρικής ιεραρχίας προεξάρχοντος 

του Κυβερνήτη (Governatore) –αριστοκράτη αξιωματούχου, έμπειρου σε πολιτικά και 

πολεμικά ζητήματα– και τηβεννοφόρους που συγκέντρωναν μεγάλη δέσμη εξουσιών (π.χ. 

Αρχικαγκελάριος, Μυστικό Συμβούλιο, Σύγκλητος κ.α.). 3  Κύρια επιδίωξη της τοπικής 

διοίκησης ήταν η de facto και de jure στερέωση της ισπανικής κυριαρχίας στην περιοχή, 

επικυρώνοντας τις αποφάσεις του θρόνου και του Συμβουλίου της Ιταλίας (Consiglio d’Italia).4 

Η συμμετοχή των Ισπανών σε ζητήματα διακυβέρνησης αυξανόταν χρόνο με τον χρόνο 

οδηγώντας σε βαθμιαία αποδυνάμωση τους ντόπιους αριστοκράτες, θυμίζοντας αρκετά την 

περίπτωση των βαρόνων του αντιβασιλείου της Νάπολης.5 

Το Μιλάνο, από τα σημαντικότερα και πολυπληθή αστικά κέντρα του 16ου αιώνα, 

αντιμετώπισε τα ίδια οικονομικά προβλήματα που ταλάνιζαν τόσο την χερσόνησο όσο και την 

Ευρώπη, παρότι βρέθηκε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με τον ιταλικό Νότο 

εξαιτίας του γόνιμου εδάφους, των βιοτεχνιών και της άνθισης του εμπορίου. Η περιδίνηση 

στην γενικότερη ύφεση6 μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα ήταν αναπόφευκτη, ενώ κι η μετάβαση7 

από τις φεουδαρχικές δομές στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής στάθηκε μια αρκετά 

δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. 

 Πέραν της ενσωμάτωσης της τοπικής αριστοκρατίας και του ελέγχου της οικονομικής 

ζωής από τους Ισπανούς, η σύμπραξη των τελευταίων με την Εκκλησία συνιστούσε 

                                                           
1
 Η συνθήκη του Cateau-Cambrésis παγίωσε σε μεγάλο βαθμό την ισπανική κυριαρχία στην ιταλική χερσόνησο σε μια σειρά 

περιοχές, είτε μέσω Ισπανών επικυρίαρχων είτε μέσω στενής εξάρτησης πλην της Βενετίας, ενώ συνεργάστηκε στενά με το 
Βατικανό και την Αγία Έδρα. Για την ιστορία της ιταλικής χερσονήσου στο δεύτερο μισό του 16

ου
 και το πρώτο του 17

ου
 αιώνα, 

βλ. από την αχανή βιβλιογραφία Signorotto, 1993· Sella, 1997. Για το Μιλάνο της περιόδου, βλ. ενδεικτικά Álvarez-Ossorio 
Alvariño, 2006 (με πλούσια προγενέστερη βιβλιογραφία).  
2
 Giannini, 2006, σελ. LXV. 

3
 Álvarez-Ossorio Alvariño, 2006, σελ. 111-114. 

4
 Signorotto, 2011, σελ. 36-40. 

5
 Álvarez-Ossorio Alvariño, 2006, σελ. 99-106. Αναφορικά με την διοικητική δόμηση του Μιλάνου την περίοδο της ισπανικής 

κυριαρχίας και τα δίκτυα αντιπροσώπευσης στην πολιτική σφαίρα, βλ. από την εκτενή βιβλιογραφία Sella, 1987· Storia illustrata 
di Milano, 1993, σελ. 1041-1079· Signorotto, 1996. 
6
 Για την περίφημη «οικονομική κρίση του 17

ου
 αιώνα», βλ. Aston, 1980.  

7
 Για την πληθώρα των παραγόντων που συνετέλεσαν στο παραπάνω φαινόμενο, βλέπε από την εκτενή βιβλιογραφία Cipolla, 

1952· Romano,1968· Sella, 1979· Vigo, 1987 και 2005· D’Amico, 2000.  
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απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή προώθηση των συμφερόντων της 

Μαδρίτης στην περιοχή.8 Η τοπική εκκλησιαστική ιεραρχία ακολουθώντας τις αποφάσεις του 

Βατικανού9, προασπιστής της οποίας παραστεκόταν ο Ισπανός rex catholicus, επέβαλλε την 

πολιτική της Αντιμεταρρύθμισης 10  μη αμφισβητώντας την πρωτοκαθεδρία της κοσμικής 

εξουσίας11. Η κομβική γεωγραφική θέση της λομβαρδικής επισκοπής (εικ. 2) –νότια των 

Ελβετικών καντονιών και πολύ κοντά στην Καλβινιστική Γενεύη– συνέβαλλε ως αιτία για την 

άμεση εφαρμογή των διαταγμάτων του Τριδέντου αναδεικνύοντας το Μιλάνο σε μέτωπο 

ανάσχεσης της διάδοσης των προτεσταντικών ιδεών. Η αντίδραση στις «αιρετικές» 

μειονότητες που ασπάστηκαν τα διδάγματα της Μεταρρύθμισης (π.χ. Βαλδένσιοι), αλλά και 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ. μάγισσες του Lecco και της Mesolcina12) ήταν βίαιη, ενώ 

δεν έλειψαν και συστηματικές εξολοθρεύσεις πληθυσμών (π.χ. Valtellina).13 Η δράση της 

ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης ήταν ευρεία, συνεργαζόμενη στενά τόσο με την τοπική διοίκηση, 

όσο και με τους αρχιεπισκόπους· κυρίως τους Carlo14 και Federico Borromeo15, των οποίων 

οι θητείες στην επισκοπή σφράγισαν μια μεγάλη χρονική περίοδο (1565-1584, 1595-1631 

αντίστοιχα).16 

Με τους Borromeo επικυρώθηκαν οι διατάξεις του Τριδέντου 17 , ελεγχόταν η έντυπη 

παραγωγή18 και τέθηκε σε λειτουργία το Index Librorum Prohibitorum, συγκλήθηκαν συχνά 

τοπικές και περιφερειακές σύνοδοι με σκοπό την υλοποίηση των κεντρικών αποφάσεων, 

τροποποιήθηκαν τα καταστατικά και οι κανόνες λειτουργίας των μοναστηριών19, επιτράπηκε 

η ευρεία δράση των νέων ταγμάτων (π.χ. Ιησουίτες, Θεατίνοι, Ορατοριανοί κ.α.), ενώ 

ιδρύθηκαν νέες εκκλησιαστικές οργανώσεις κι αδελφότητες τοπικής εμβέλειας (π.χ. 

Ιερομόναχοι του Αγίου Αμβροσίου). Η προσπάθεια θρησκευτικοποίησης του καθημερινού 

βίου και τόνωσης της θρησκευτικότητας μέσω της παιδαγωγικής του ελέγχου ήταν 

εκτεταμένη, ενώ το σύνολο των διοικητικών και πειθαρχικών πράξεων του Carlo (Acta 

Ecclesiae Mediolanensis) συγκεντρώθηκε κι εκδόθηκε ως κανόνας το 1582.20 Το Μιλάνο 

αποτέλεσε για την Εκκλησία το κατεξοχήν πρότυπο της χρηστής διοίκησης μιας επισκοπικής 

μονάδας, ενώ ο καθορισμός της πόλης ως «Ιερής» (cittá sacra) ή «δεύτερης Ρώμης» 

συναντάται συχνότατα σε κείμενα της εποχής.21 

                                                           
8
 Βλέπε ενδεικτικά Agostino Borromeo, 1981 (συμπεριλαμβάνει πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών) και 1997. 

9
 Prodi, 1967. 

10
 Για την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης, βλ. ενδεικτικά Prosperi, 2001· Bonora, 2008. Για την ιστορία του όρου  

«Αντιμεταρρύθμιση» και την γενικότερη ιστοριογραφική συζήτηση, βλ. ενδεικτικά Prodi, 1989· Prosperi, 1994. 
11

 Για την σύμπραξη της κοσμικής με την εκκλησιαστική εξουσία σε κείμενα της εποχής, βλ. Botero, 1589. Είναι γνωστά τα 
κείμενα των Latrobio (κατά κόσμον Giovanni Battista Giussano, ο οποίος συνέγραψε και τον επίσημο βίο του San Carlo) και 
Emanuele Tesauro, βλ. σχετικά Latrobio, 1610 και Tesauro, 1646. 
12

 Prosperi, 2009, σελ. 373-376. Για την περίπτωση της Lucca ειδικότερα, βλ. Adorni-Braccesi, 1991. 
13

 Για την δράση του Borromeo εναντίων των «αιρετικών» στο Μιλάνο, βλ. Maselli, 1970 και 1979· Agostino Borromeo, 1984. 
Για την σφαγή της Valtellina, βλ. το χρονικό του Cantù, 1999. 
14

 De Certeau, 1977. 
15

 Prodi, 1971. 
16

 Prosperi, 2009, σελ. 282-284. 
17

 Tomaro, 1988. 
18

 Raponi / Turchini, 1992. 
19

 Zardin, 2000. 
20

 De Boer, 2001.  
21

 Βλέπε Mozzarelli, 1998. 
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 Η παρέμβαση των αρχιεπισκόπων στο πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής ήταν εξίσου 

καταλυτική και ευρεία, καθώς το Μιλάνο αποτελούσε από την περίοδο της Αναγέννησης 

σημαντικό καλλιτεχνικό κέντρο.22 Στο αντιμεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Carlo Borromeo 

συμπεριλαμβανόταν μια «μεταρρύθμιση» της τέχνης, δεδομένης της εμπειρίας από την 

ενεργή συμμετοχή του στις τελευταίες συνεδρίες και στην ολοκλήρωση των εργασιών της 

Συνόδου του Τριδέντου.23 Υπό την εποπτεία του προχώρησε η κατασκευή νέων εκκλησιών, 

ναών, κολλεγίων, η επαναθεμελίωση παλαιότερων και η αναδιαμόρφωση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού. Αρχιτέκτονες όπως οι Pellegrino Tibaldi24 και Galeazzo Alessi25 υλοποίησαν τις 

ιδέες του για την διαμόρφωση του Μιλάνου σε πρότυπη ευλαβική πόλη26 (città rituale). Στο 

πεδίο της ζωγραφικής και γλυπτικής προχώρησε σε μεγάλο αριθμό παραγγελιών, για 

λογαριασμό είτε του Καθεδρικού (Fabbrica del Duomo) –το κατεξοχήν εργοτάξιο στο Μιλάνο– 

είτε για άλλες εκκλησιαστικές οργανώσεις, αναθέτοντας την εκτέλεση στους επιφανέστερους 

λομβαρδούς καλλιτέχνες (αδελφούς Campi, Giovanni Meda, Annibale Fontana, Simone 

Peterzano, Ambrogio Figino, Giovan Paolo Lomazzo, Aurelio Luini, Camillo Procaccini κ.α.) 

αλλά και ξένων που κατοικούσαν την πόλη.27 Ο έλεγχος όσων παράγονταν ήταν εξαιρετικά 

αυστηρός, ενώ οποιαδήποτε παραγγελία δημόσιας ζωγραφικής ή αρχιτεκτονικού σχεδίου 

εκτελείτο με την άδεια της τοπικής κουρία και σε αρκετές περιπτώσεις στέλνονταν στη 

Ρώμη.28 

 Εξίσου σημαντικό είναι και το θεωρητικό σκέλος της εργογραφίας του Carlo. Στην εκτενή 

συγγραφική του παραγωγή συμπεριελάμβανε συχνά τις αντιλήψεις του περί των εικόνων, 

ώστε να καταστούν παρακαταθήκη εν είδει κανόνα. Πολυδιαβασμένα στην εποχή τους 

αποτέλεσαν τα Instructionum Fabricæ et Supellectilis Ecclesiasticæ29 και Arte Sacra30, όπου 

αποτυπώνονται οι θέσεις του για την μορφή και περιεχόμενο των εικόνων αντανακλώντας τις 

κυρίαρχες διατυπώσεις άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων της περιόδου.31 Γίνεται αναφορά 

στην καταλληλότητα (decorum) των έργων, την θέση τους στον ιερό χώρο, τον θρησκευτικό 

και θεολογικό προσανατολισμό τους, την θρησκευτική προπαίδευση των καλλιτεχνών, τις 

προειδοποιήσεις και τιμωρίες έναντι ετερόδοξων ή αμφιλεγόμενων απεικονίσεων κ.α.32  

                                                           
22

 Η μεταρρύθμιση της τέχνης αφορούσε κάθε έκφανσή της, όπως την μουσική και το θέατρο, βλ. Pierce, 1998· Kendrick, 2002. 
23

 Trisco, 1988. 
24

 Ackerman, 1986. 
25

 Mezzanotte, 1975. 
26

 Denti / Mauri, 2000, σελ. 53-62. 
27

 Gregori, 1973, σελ. 32-36. 
28

 Βλέπε την περίπτωση της ανάθεσης από τον Borromeo ενός εικονογραφικού συνόλου στον Duomo με θέμα τον βίο και τα 
θαύματα του San Rocco την περίοδο όπου ο λοιμός του Μιλάνου είχε αρχίσει να καταλαγιάζει, βλ. Sala, 1857, σελ. 451-452. Ο 
έλεγχος της καλλιτεχνικής παραγωγής στο δεύτερο μισό του 16

ου
 αιώνα συνοδεύτηκε και με την θέσπιση διαταγμάτων, στα 

οποία οι συντάκτες τους απαιτούσαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση κάποιου δημόσιου έργου την κατάθεση 
προκαταρκτικών σχεδίων στις εκκλησιαστικές αρχές, ώστε να εξετάζονται κι έπειτα να ξεκινούν οι εργασίες. Η περίπτωση του 
Borromeo στο Μιλάνο θεωρείται από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως και των καρδιναλίων Girolamo Rusticucci και 
Camillo Borghese. Για το διάταγμα του Borromeo (De sacris reliquiis, miraculis et imaginibus), βλ. Acta Ecclesiae 
Mediolanensis, 1843, σελ. 122-126· επίσης Scavizzi, 1992, σελ. 250. Για το διάταγμα του Rusticucci, βλ. Bologna, 2006, σελ. 
29-32. 
29

 Carlo Borromeo, 1577 (αντλώ από Carlo Borromeo, 2000). 
30

 Carlo Borromeo, 1952. 
31

 Ιδιαίτερα για την πραγματεία, βλ. Barocchi, 1961, τομ. 3, σελ. 1-113· Voelker, 1979 και 1988· Mazzotta, 1984· Sénécal, 2000. 
32

 Ενδεικτικά να αναφέρουμε την αυστηρότητα του Carlo Borromeo απέναντι σε φωνές με κάπως παρεκκλίνουσες ιδέες και 
συμπεριφορά, με χαρακτηριστική την περίπτωση των καλλιτεχνών που κινούνταν στο περιβάλλον του Giovan Paolo Lomazzo 
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Ομοίως έπραξαν κι οι διάδοχοι του Carlo, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του 

εξαδέλφου του Federico στην μακρά του θητεία μεταξύ 1595-1631.33 Το ενδιαφέρον του 

νεαρού καρδιναλίου-αρχιεπισκόπου για τις τέχνες καλλιεργήθηκε από μικρή ηλικία μέσω του 

Carlo, της μαθητείας του στην Μπολόνια πλάι στον Gabriele Paleoti –κατά την περίοδο 

ολοκλήρωσης του δικού του Discorso34– και τον κύκλο του (Ulisse Aldrovandi, Galeazzo 

Capra, Guarini da Fano, Federico Pendasio κ.α.), ενώ σημαντική περίοδος διαμόρφωσης 

ήταν το διάστημα που παρέμεινε στην Ρώμη (1584-1595 και 1597-1601) γνωρίζοντας 

πολλούς καλλιτέχνες (π.χ. διατέλεσε πρώτος καρδινάλιος-προστάτης της Ακαδημίας του 

Αγίου Λουκά)35, αλλά και σημαίνουσες πνευματικές προσωπικότητες της ρωμαϊκής κουρία 

(π.χ. Pierre Morin, Roberto Bellarmino, Fulvio Orsini, Justus Lipsius, Giovanni Botero κ.α.).36  

Με την επιστροφή του στο Μιλάνο παρέμεινε δραστήριος παραγγελιοδότης, όπως 

φαίνεται από συνεχείς παραγγελίες στους Brueghel, Brill και Rottenhammer για την συλλογή 

του, την ανάθεση έργων στον Federico Barocci και το εργαστήριό του για τον Duomo, ενώ 

δεν ξέχασε τους δεσμούς του με την Ρώμη επιφορτίζοντας τους Nebbia και Zuccaro στην 

διακόσμηση του Collegio Borromeo.37 Η συμβολή του στην ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνών 

προκύπτει τόσο μέσα από πλήθος δημόσιων παραγγελιών στην επισκοπή, όσο και μέσω της 

ίδρυσης και λειτουργίας της Ambrosiana από την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα ως 

δημόσιας πινακοθήκης, βιβλιοθήκης, αλλά και Ακαδημίας του Σχεδίου (Accademia del 

Disegno) στα πρότυπα αυτής του Αγίου Λουκά της Ρώμης. 38  Στο ίδιο μήκος κύματος 

κινήθηκε και στην συγγραφική του παραγωγή, η οποία ήταν μεν πλούσια, δίχως όμως την 

μεγάλη απήχηση την εποχή έκδοσης των έργων, ενώ συνέθεσε και δύο πραγματείες (De 

Pictura Sacra και Musaeum), στις οποίες συνόψισε τις θεωρίες του περί τέχνης και 

εικόνων.39 Οι επαφές με τα επιφανή μέλη των Ορατοριανών (Filippo Neri, Cesare Baronio, 

Francesco Maria Tarugi, Antonio Galonio), αλλά και άλλους σημαντικούς λόγιους (Pompeo 

Ugonio, Alfonso Chacón, Antonio Bosio, Giacomo Grimaldi) τον εισήγαγαν στους κόλπους 

της «χριστιανικής αρχαιοδιφίας»40· μιας διεργασίας κατά τον 16ο αιώνα με κεντρική σημασία 

για την Εκκλησία, παράλληλης με εκείνη γύρω από τους μάρτυρες41. 

                                                                                                                                                                      
(Accademia della Val di Blenio) ήδη από την δεκαετία του 1560 συμπεριλαμβανομένων ζωγράφων, γλυπτών, υφαντών, 
μουσικών, λογίων, ακόμα και μελών της οικογένειας Borromeo, όπως ο Pirro I Visconti Borromeo, βλέπε Morandotti, 2005, σελ. 
13-23. 
33

 Gregori, 1973, σελ. 35. Για τις διαφορές στην επισκοπική διοίκηση μεταξύ των Borromeo, βλ. De Boer, 2001, σελ. 126-161. 
34

 Paleotti, 1582. Για την πραγματεία, βλ. Barocchi, 1961, τομ. 2, σελ. 117-509, και 1973, τομ. 1, σελ. 152-168, 326-339, 901-
922· Prodi, 1965. 
35

 Beltramme, 1990, σελ. 204. 
36

 Για την εφηβική του περίοδο μεταξύ Μιλάνου-Μπολόνια-Παβία-Ρώμης, βλ. Agostino Borromeo, 1992· Jones, 1993· Agosti, 
1996. 
37

 Bedoni, 1983, σελ. 42-43, 89-146· Jones, 1993, passim.· Agosti, 1996, passim. 
38

 Bologna, 2006, σελ. 127. Η οργάνωση και λειτουργία της Ambrosiana εξυπηρετούσε στην προώθηση των θέσεων της 
Εκκλησίας –αλλά και τις δικές του έχοντας μια τοπική διάσταση που δεν παρεκκλίνει από το γενικό πλαίσιο– με άξονες τον 
έλεγχο της πρόσβασης στη συγγραφική παραγωγή, καθώς και την καταλληλότητα των εικαστικών έργων. Αναφορικά με την 
Ακαδημία του Σχεδίου και τον διδακτικό της ρόλο, βλ. Quint, 1986, σελ. 51-61· Jones, 1993, σελ. 39-55, 103-139· Bertelli, 1999. 
39

 Jones, 1993, σελ. 30. Για το De pictura sacra, βλ. Federico Borromeo, 1932. Ειδικότερα Coppa, 1970· Jones, 1993, passim. 
Για το Musaeum, βλ. Federico Borromeo, 1625. 
40

 Βλέπε σχετικά Zuccari, 1981, σελ. 90-91· Scavizzi, 1987 (με προγενέστερη βιβλιογραφία). 
41

 Βλέπε σχετικά με το ζήτημα Buser, 1976· Monssen, 1981· Vannugli, 1983· Herz, 1988. 
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Τα παραπάνω μπορούμε να τα συνδέσουμε με την εικονογραφία, κάτι που φαίνεται 

έντονα στις εκτεταμένες παραγγελίες σε κτίρια και εκκλησίες (παλαιές και νεόδμητες) παντού 

στην ιταλική χερσόνησο, ιδιαιτέρως στην Ρώμη ως το κέντρο διάδοσης των κυρίαρχων 

δογμάτων και προτύπων.42 Η αλλαγή που παρατηρήθηκε στην εικονογραφία43 –εν πολλοίς 

εξαιτίας του κωδικοποιημένου διατάγματος του Τριδέντου, της μετέπειτα ειδικότερης 

θεωρητικής επεξεργασίας θεολόγων και εκκλησιαστικών συγγραφέων 44 , αλλά και της 

εφαρμογής διαμέσου της δραστηριότητας των τοπικών επισκόπων, στους οποίους το 

Βατικανό εκχώρησε μεγάλη δύναμη45– προξένησε μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την 

θύραθεν τέχνη της Αναγέννησης. Πλέον, τα κοσμικά θέματα, αλληγορίες, μυθολογικές 

αναπαραστάσεις, γυμνές σκηνές, και γενικά απεικονίσεις όπου εγείρουν ερωτηματικά, 

αποκλείονταν και απαγορεύονταν. Κυριάρχησαν οι θρησκευτικές αναπαραστάσεις από όλο 

το φάσμα της χριστιανικής παράδοσης με ιδιαίτερη προτίμηση τα θέματα εκείνα που 

βρίσκονταν στο επίκεντρο της διαμάχης με τους προτεστάντες, ήτοι από την εικονογραφία 

του Χριστού, της Παναγίας, την Αγία Τριάδα, τα θεία Μυστήρια, τους Αγίους (παλαιούς και 

νέους) κ.α. Η προτεινόμενη εικονογραφία αποτέλεσε μια συντονισμένη τακτική πρωτοβουλία 

της Καθολικής Εκκλησίας ως ένα αποτελεσματικό μέσο διαπαιδαγώγησης των πιστών, αλλά 

και ως μια πολυεπίπεδη απάντηση στις κατηγορίες που της προσάπτονταν από τους 

προτεστάντες αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα της λατρείας των εικόνων.46 

Η εκκλησιαστική ιεραρχία του Μιλάνου, όπως και κάθε τοπική Εκκλησία στην χερσόνησο, 

ακολούθησε τα πρότυπα της Ρώμης στα δημόσια διακοσμητικά προγράμματα, ιδιαίτερα στον 

Καθεδρικό, εγκαινιάζοντας μια τακτική παραγγελιών μεγάλης έκτασης σε περιζήτητους 

ντόπιους και ξένους καλλιτέχνες, εμφορούμενων από τις κατευθύνσεις της Ρώμης. 47 

Διευρυμένα εικονογραφικά σύνολα ολοκληρώνονταν παντού στην Λομβαρδία στο τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα, ενώ συνεχίστηκαν εντατικά και στην αυγή του 17ου.48 Τα θέματα ποίκιλαν 

(μαριολογικά, χριστολογικά, αγιολογικά, μαρτυριολογικά κ.α.) κοσμώντας ναούς, μοναστήρια 

κι αδελφότητες της επισκοπής. 49  Οι ζωγράφοι των έργων (μεγάλης ή μικρής κλίμακας, 

εκτεταμένων και μη) διατηρούν μια σαφή παραθετική διάταξη των θεμάτων, ενώ 

                                                           
42

 Για την ζωγραφική εκείνης της περιόδου στη Ρώμη υπάρχει μια πολύ εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα, βλ. 
ενδεικτικά Strinati, 1980 και 1982· Spezzafero, 1981. 
43

 Knipping, 1974. 
44

 Για μια γενική επισκόπηση τους ζητήματος μεταξύ τέχνης και Αντιμεταρρύθμισης, βλ. Calì, 1980 και 1986. 
45

 Για τον ρόλο των επισκόπων στην Αντιμεταρρύθμιση είναι διαθέσιμη μια εκτεταμένη βιβλιογραφία, βλ. Fragnito, 1997· 
Agostino Borromeo, 1997a (με προγενέστερη αναλυτική βιβλιογραφία)· Bonora, 2008, σελ. 45-59. 
46

 Scavizzi, 1974. 
47

 Μνημειώδης αποτέλεσαν οι παραγγελίες σε εκκλησίες και μοναστήρια της πόλης. Χαρακτηριστικές ήταν αυτές του Duomo και 
της Certosa di Garegnano μεταξύ των δεκαετιών 1570 και 1580, στις οποίες ο έλεγχος της προόδου των εργασιών ήταν άμεσος 
και συνεχής, βλ. Brizio, 1973· Gregori, χ.χ., σελ. 10. 
48

 Gregori, 1973, σελ. 32-45. 
49

 Χαρακτηριστικές οι εικονογραφήσεις στον San Vittore al Corpo με σκηνές από τον βίο αγίων, όπως Vittore, Γρηγορίου του 
Μέγα, Βενέδικτου, Francesca Romana μεταξύ 1602-1610 εκτελεσμένα από τους Camillo Procaccini, Enea Salmeggia και 
Ambrogio Figino, στον Sant’Angelo μεταξύ 1600-1610 με σκηνές από το βίο του Diego d’Alcalà πάλι από τον Procaccini, στην 
Santa Maria della Concezione (σήμερα στην Brera και το Castello Sforzesco) το 1600 βρίσκουμε έργα με θέμα τον Άγιο 
Φραγκίσκο από τον Cerano, στο Duomo, την Santa Maria presso San Celso, τον Sant’Antonio Abate, πάλι τον Sant’Angelo 
παρατηρούμε σκηνές της Παναγίας μεταξύ της πρώτης δεκαετίας εκτελεσμένες από τους Cerano, Giulio Cesare και Camilo 
Procaccini κ.α. Από την εκτενή βιβλιογραφία, βλ. Neilson, 1979, passim.· Chiusa, 1990· Marino, 1992· Rosci, 1999· Ponticelli / 
Mulazzani, 2002.  
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μορφολογικά χαρακτηρίζονται από ένα υστερομανιεριστικό50 λεξιλόγιο, διαμορφωμένο στην 

Ρώμη στα μέσα του 16ου και υιοθετημένο σε μεγάλο βαθμό από τους καλλιτέχνες στην 

καθολική επικράτεια, ενώ κι η προσωπική συμμετοχή κι ελευθερία των ίδιων στην δημιουργία 

περιοριζόταν έναντι της ταχύτητας εκτέλεσης των εικονογραφήσεων προσδίνοντας 

μηχανικές51 διαστάσεις στην τέχνη, αντιστρόφως ανάλογες με όσα συνέβαιναν στις αρχές του 

αιώνα, όταν και η ζωγραφική είχε σχεδόν καταστεί πνευματική υπόθεση και ισότιμη των 

ελευθέριων τεχνών (artes liberales). 

Στην εκκλησιαστική αρχή ανήκε ο έλεγχος της καλλιτεχνικής παραγωγής αναφορικά με το 

περιεχόμενο και την φόρμα. Στους καλλιτέχνες των έργων δεν επιτρεπόταν να απεικονίζουν 

κάποιου είδους ετεροδοξία, αντιθέτως όφειλαν να φιλοτεχνούν με σαφήνεια, ώστε το 

περιεχόμενο να ήταν άμεσα αναγνωρίσιμο και καταληπτό. Η κομβική σημασία της 

εικονογραφίας εξυπηρετούσε την Εκκλησία στην θρησκευτική πειθάρχηση του ποιμνίου και 

στην επιβολή πολιτισμικής ομοιομορφίας στην ιταλική χερσόνησο. Τοπικές διαφοροποιήσεις 

υπήρχαν, ιδιαίτερα σε περιοχές με σημαντική καλλιτεχνική παράδοση (π.χ. Μιλάνο)52, χωρίς 

ωστόσο να θίγεται η στρατηγική της Εκκλησίας για τις εικόνες. Η εικονογραφία του Carlo 

Borromeo γεννιέται σε αυτό το ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο κι αποτελεί το θέμα που 

απασχολεί την παρούσα εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Pinelli, 2003, σελ. 189-195. 
51

 Σύμφωνα με τον Freedberg, στα σύνολα επί Σίξτου Ε΄ εμφανίζεται με τον καλύτερο τρόπο η μορφή του praticante ζωγράφου-
εικονογράφου, με την έννοια εκείνη της ικανότητας και εμπειρίας του να σχεδιάζει και να εκτελεί ταχύτατα, αλλά και με ευχέρεια 
τα διάφορα έργα μεταφέροντας στην εικαστική επιφάνεια τις επιδιώξεις της Αντιμεταρρυθμιστικής Εκκλησίας, βλ. Freedberg, 
1993 , σελ. 656. 
52

 Morandotti, 1991· Painters of Reality, 2004. 
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Β. Το ζήτημα των «νεοφανών αγίων» (beati moderni) κι η αγιοποίηση του Borromeo 

 

Το ζήτημα της αγιότητας53 υπήρξε από τα πιο κομβικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της 

ρωμαιοκαθολικής θεολογίας μετά τη σύγκλιση της Συνόδου του Τριδέντου.54 Η αγιότητα στην 

πρώιμη νεώτερη εποχή, σύμφωνα με τον Miguel Gotor, δεν αφορά μονάχα την 

πνευματικότητα, την λειτουργική και την θεολογία αλλά και την φιλολογία, τις εικαστικές 

τέχνες, το δίκαιο, τους θεσμούς, την πολιτική, την ιστορία της ιατρικής, την κοινωνία της 

περιόδου κ.α.55 Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια πύκνωση δημοσιεύσεων από μελετητές 

με θέμα είτε την έννοια της αγιότητας γενικά είτε τις προσωπικότητες εκείνες που με την 

δράση και το έργο τους στην περίοδο που συζητάμε προωθήθηκαν από τις υψηλότερες 

βαθμίδες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας ως πρότυπα λατρείας.56 Σε αυτά τα πλαίσια εμπίπτει 

το ζήτημα της θεσμικά καθιερωμένης αγιοποίησης, η οποία από το πρώτο μισό του 16ου 

αιώνα βρισκόταν σε κρίση εξαιτίας της διαμάχης με τους Προτεστάντες.57 

Στη Σύνοδο του Τριδέντου ξεκίνησε η αναθεώρηση των αγιοποιήσεων, σε συνδυασμό με 

μια βαθμιαία θεσμοθέτηση σχετικών κανόνων και δικαστηρίων από τους Ποντίφικες στην 

διάρκεια των δεκαετιών μετά το 1563 (π.χ. βούλλα Immensa aeterni Dei από τον Σίξτο Ε΄ το 

1588).58 Στην συλλογική εξουσία αυτών των δικαστικών σωμάτων επαφίονταν η λειτουργική 

και αγιογραφική θέση των λεγόμενων «νεοφανών αγίων»59, καθώς κι η ευθύνη επόπτευσης 

των τελετουργικών και λατρευτικών τους εκδηλώσεων. Η επιλογή των προσώπων εκείνων, 

υποψήφιων για τον τίτλο του αγίου, γινόταν με υψηλά, κατά τα φαινόμενα, θεολογικά 

κριτήρια, ώστε αυτά –ή μάλλον η εικόνα τους– να τεθούν ως πρότυπα για το εκκλησίασμα. 60 

Εντούτοις, οι λόγοι αποδοχής κι απόρριψης των διάφορων υποθέσεων αγιοποίησης (cause) 

από την ρωμαϊκή κουρία γίνονται κατανοητοί κατά κύριο λόγο από το γενικότερο πλαίσιο των 

περιπλεκόμενων καθολικών μεταρρυθμίσεων όσο αφορά την αγιογραφία, τις διαδικασίες 

αγιοποίησης, τα λατρευτικά τελετουργικά και τις εκδηλώσεις αυτών την δεδομένη περίοδο.61 

                                                           
53

 Περιοριζόμαστε στην νομική έννοια του καθολικού αγίου, δηλαδή του προσώπου που η Εκκλησία τιμά με επίσημη λατρεία, 
δίχως να αγνοούμε ότι η αγιότητα είναι μια ιδιότητα που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό το πλαίσιο. Η αγιότητα εκτιμάται ως αξία και 
από την σκοπιά του ιστορικού ή του κοινωνιολόγου τοποθετείται, όπως κάθε άλλη αξία, στο επίπεδο των συλλογικών 
διανοητικών αναπαραστάσεων βρίσκοντας την έκφρασή της σε συμπεριφορές που συνδέονται με ένα καθορισμένο δίκτυο 
κοινωνικών σχέσεων, βλέπε Delooz, 1987 , σελ. 193-194. 
54

 Sallmann, 1979, σελ. 584-585. Αναφορικά με την έννοια της αγιότητας διαχρονικά, βλ. Burke, 1984, σελ. 48. Για μια 
κοινωνιολογική θεώρηση, βλ. Delooz, 1987. 
55

 Gotor, 2004, σελ. VII. 
56

 Ενδεικτικά, βλ. Gajano, 2005· Gotor, 2004, passim (περιέχει αναλυτική επισκόπηση της προγενέστερης βιβλιογραφίας). 
57

 Gotor, 2004, σελ. 22-29. Η αγιοποίηση του Diego d’Alcalà από τον Σίξτο Ε΄ το 1588 διαδέχτηκε μια παύση εξήντα τριών ετών, 
ενώ το ανανεωμένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κι η αναγκαιότητα που χαρακτήριζε αυτήν την παράδοση αντικατοπτρίστηκε 
στην ακόλουθη έκρηξη των αγιοποιήσεων στον 17ο αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως «αιώνας των 
αγίων» (secolo dei santi). 
58

 Gotor, 2004, σελ. 30-127. Ενδεικτικό παράδειγμα συνιστά η ίδρυση του δικαστικού σώματος Congregazione dei Riti, του 
οποίου ρόλος ήταν α) ο έλεγχος των τελετουργικών, λειτουργιών και τελετών, οι σχέσεις με τις διάφορες ομάδες πίεσης 
(βασιλείς, αριστοκράτες, αξιωματούχοι της Εκκλησίας, πρέσβεις, τάγματα κ.α.) και β) με την αναθεώρηση σχετικών λειτουργικών 
βιβλίων και κειμένων που δεν είχαν υποστεί τροποποιήσεις στην Σύνοδο του Τριδέντο. Βλέπε σχετικά Gotor, 2004, σελ. 34-41· 
πιο αναλυτικά Papa, 1988. 
59

 Η σημασία της αναφοράς στους beati (μακαρίους) έγκειται στο γεγονός της θέσπισης από την εκκλησιαστική ιεραρχία στα 
τέλη του 16

ου
 αιώνα μιας τυπικής διαδικασίας, της beatificazione (μτφρ. οσιοποίηση), κατανοητής ως μεταβατικό στάδιο για την 

μετέπειτα αγιοποίηση, βλ. Veraja, 1983. 
60

 Βλέπε σχετικά De Maio, 1992· Ditchfield, 1996, σελ. 99· Noyes, 2010, σελ. 32. 
61

 Noyes, 2010, σελ. 5. 
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Συν τοις άλλοις, η βαθμιαία επικράτηση της παπικής μερίδας είχε ως συνέπεια την διάκριση 

της οικουμενικής από την τοπική αγιότητα και λατρεία, καθώς και τον απόλυτο έλεγχο από 

τον πάπα των διαδικασιών αγιοποίησης.62 Επιπλέον, από την πολυπλοκότητα των σχέσεων 

μεταξύ των διάφορων φορέων (συναθροίσεων κι αρμόδιων δικαστικών οφίκιων στην κουρία), 

επιφορτισμένων με μια δέσμη λειτουργιών επί του ελέγχου ζητημάτων που αφορούσαν τις 

λατρείες και τις αγιοποιήσεις, προκλήθηκαν γραφειοκρατικές συγχύσεις.63 

Όσοι ενεπλάκησαν στο γύρισμα του αιώνα στο ζήτημα των νεοφανών αγίων, ανεξάρτητα 

από την εκκλησιαστική ιεραρχία, τους δεσμούς μεταξύ τους, την γεωγραφική δράση, είχαν 

διαφορετικές απόψεις σε μια σειρά ζητημάτων (λατρευτικές εκδηλώσεις, φιλολογικά-

θεολογικά κείμενα, σχετική καλλιτεχνική παραγωγή, ζητήματα λειτουργικής κ.α.).64 Επίσης 

είναι ενδιαφέρον σε ποιο βαθμό, εν τέλει, αυτές οι εκδηλώσεις ενείχαν ένα δημόσιο ή ιδιωτικό 

χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά τον αυξημένο παπικό έλεγχο και την γραφειοκρατία της κουρία, η 

διαχείριση τοπικών λατρειών κατά την διάρκεια του πρώτου τετάρτου του Seicento παρέμεινε 

ασαφής και μονάχα στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 17ου αιώνα θα έθετε κάποια στεγανά η 

υψηλή ιεραρχία.65 Μέχρι τότε η παπική πολιτική αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά συνεπής, ενώ 

δεν έλειψαν περιπτώσεις που δοκίμασαν την ανοχή της Αγίας Έδρας (π.χ. Filippo Neri, 

Ignazio Loyola, Carlo Borromeo, Felice da Cantalice κ.α.).66  

Τα συμπεράσματα των ιστορικών για τις αποφάσεις της Καθολικής Εκκλησίας, στο 

επίπεδο των αγιοποιητικών διαδικασιών και αγιογραφίας, μας δίνουν μια σειρά διαφορετικών 

ερμηνειών –εξαιτίας και της διαφορετικής μεθοδολογικής67 σκοπιάς– σε σχέση με την φύση 

των ίδιων των μεταρρυθμίσεων και με τις δυνάμεις εκείνες που οδήγησαν στην λήψη κι 

υλοποίησή τους. 68  Ορισμένοι μελετητές επιχειρούν να προσδιορίσουν ποια μοντέλα 

αγιότητας θεωρούνταν αποδεκτά από την Εκκλησία –με την μορφή τυπολογικών 

κατηγοριών– και να αναδείξουν την σχετική σημασία, εγκυρότητα και ισχύ της τυπολογικής 

αγιότητας κατά τη διάρκεια της πρώιμης νεότερης περιόδου.69 Επιπλέον, μερίδα ερευνητών 

περί των δούλων του Θεού (servi di Dio) της περιόδου, καταλήγει πως οι αιτίες αγιοποίησης, 

                                                           
62

 Gotor, 2004, σελ. 34-35. Αναφορικά με την συγκεντροποίηση των εξουσιών στο Βατικανό, βλ. Prodi, 1982. 
63

 Τα νέα αυτά σώματα και τα μέλη που τα απάρτιζαν, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του 17
ου

 αιώνα, συχνά υπερκάλυπταν τις 
αρμοδιότητές τους συγκρουόμενοι πολλές φορές για τις θέσεις, προνόμια κι εφαρμόσιμες εξουσίες που μπορούσαν να 
ασκήσουν. Αυτή η διοικητική και νομική υπερκάλυψη, καθώς και οι εντάσεις που γέννησε, κατέδειχνε –από την σκοπιά του 
εκάστοτε Πάπα κι όσων κλήθηκαν να ενεργήσουν ως μέλη των διάφορων σωμάτων–  την επιτακτική ανάγκη επίλυσης, αλλά και 
το ασαφές πλαίσιο καθορισμού γύρω από τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος. Ως αποτέλεσμα, η ασάφεια στους κόλπους 
της ρωμαϊκής κουρία έθεσε σε αταξία και καταχρήσεις την συμπεριφορά των θρησκευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων που 
επιθυμούσαν την προώθηση των δικών τους υποψηφίων, βλ. Noyes, 2010, σελ. 35. 
64

 Noyes, 2010, σελ. 32. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως στην αυγή του 17
ου

 αιώνα ο προσδιορισμός της αγιότητας 
συνιστούσε σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ, από την μία του πάρε-δώσε των παπών και των νέων συνοδικών σωμάτων, κι από 
την άλλη των διάφορων εκκλησιαστικών οργανώσεων, αδελφοτήτων, ταγμάτων, τοπικών Εκκλησιών που συχνά 
καθοδηγούνταν από επιφανείς προσωπικότητες της Αντιμεταρρύθμισης (Baronio, Bellarmino, Borromeo κ.α.), εργαζόμενων 
αρκετά συχνά σε συνεργασία με τον Πάπα σε διάφορα ζητήματα. 
65

 Ditchfield, 2007, σελ. 210. 
66

 Gotor, 2004, σελ. 51. Από την μία οι ενέργειες των ομάδων πίεσης παρέβαιναν τις θεσμικές νόρμες προωθώντας τις 
αγιοποιήσεις των δικών τους υποψηφίων, από την άλλη προκάλεσαν και σκιαγράφησαν τις παραμέτρους των λατρευτικών 
εκείνων εκδηλώσεων για τους μη αγιοποιημένους που για πρώτη φορά άρχισαν να καθορίζονται κατ’αποκλειστικότητα από τον 
Πάπα και την ρωμαϊκή κουρία μετά το Τριδέντο.  
67

 Noyes, 2010, σελ. 10-20. 
68

 Ενδεικτικά βλ. Sallmann, 1979 και 1996· Burke, 1984· Ditchfield, 1992 και 1995. 
69

 Αναφορικά με τις πιο συνήθεις κατηγοριοποιήσεις αγιότητας μετά το Τριδέντο, οι οποίες αντανακλούν επιλογές σύμφωνα με 
κοινωνικά, οικονομικά, εκκλησιολογικά, πολιτικά και έμφυλα κριτήρια, βλ. Ditchfield, 1995, σελ. 117-269· Sodano, 1997· Gotor, 
2004, σελ. 93-103· ειδικότερα για τον Carlo Borromeo βλ. Turchini, 1984.  
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ή και απόρριψης, αυτών των «χαρισματικών» προσωπικοτήτων δεν εξαντλούνταν μονάχα 

στην πλήρωση θεολογικών κριτηρίων, αλλά δρομολογούνταν κι από ποικίλα κίνητρα. Μεταξύ 

αυτών συμπεριλαμβάνονται ερμηνείες σχετικές με οικονομικές70 επιδιώξεις γύρω από τις νέες 

λατρείες (π.χ. Carlo Borromeo), σχετικές με την όλο και μεγαλύτερη ισχυροποίηση της φήμης 

νέων κι αρκετά προβεβλημένων ταγμάτων 71 , όπως στις περιπτώσεις των Ιησουιτών 

(Λογιόλα, Saverio, Gonzaga, Kostka κ.α.) και Ορατοριανών (Neri), ενώ άλλοτε πάλι 

εφάπτονται ζητημάτων θρησκευτικής προπαγάνδας των ίδιων αυτών ταγμάτων 72 . Δεν 

λείπουν οι ερμηνείες που καταδεικνύουν τις νέες λατρείες ως νέο παράδειγμα «αγιότητας», 

κατευθυνόμενο και δομημένο αποκλειστικά από την Ρώμη εξυπηρετώντας τις ιεραρχικές της 

βλέψεις73, τις διενέξεις μεταξύ υψηλής εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τοπικών επισκοπικών 

δυνάμεων74, ακόμα και την πάλη μεταξύ Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας στον πολιτικό 

έλεγχο της θρησκευτικής σφαίρας ως μέρος της διαδικασίας οικοδόμησης του κράτους την 

Πρώιμη Νεότερη εποχή75. Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο αντανακλά ζητήματα που υπερβαίνουν 

το θεολογικό πλαίσιο των νεοφανών αγίων αγγίζοντας ευρύτερες πολιτικές διεργασίες στον 

ευρωπαϊκό χώρο, όπως ζητήματα τόπου και εθνικής ταυτότητας, αν δικαιούμαστε να 

χρησιμοποιούμε τον όρο. 76  Οι ερμηνείες, παρά τις διαφορετικές όψεις και μεθοδολογία, 

αναδεικνύουν τις διάφορες περιστάσεις, αν και ελλοχεύει ο κίνδυνος της γενίκευσης κι 

υπεραπλούστευσης αναφορικά με τις επιδιώξεις και δράσης ολόκληρων κοινοτήτων, 

θρησκευτικών οργανώσεων, καθώς και συγκεκριμένων επιφανών μελών τους στην 

προσπάθεια προώθησης και προπαγάνδισης των δικών τους υποψηφίων.77  

Η απόδοση της αγιότητας –και το αντίθετο αυτής, η αίρεση 78 – την περίοδο που 

εξετάζουμε δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αποκλειστικά με θεολογικούς, οικονομικούς, 

πολιτικούς και εθνοτικούς όρους. Πρέπει, παράλληλα, να αναζητηθούν οι σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας79 –με την έννοια της περιοχής όπου ξεκινά 

να καλλιεργείται μια λατρεία (περιφέρεια) κι αυτής όπου καθιερώνεται και επισημοποιείται 

                                                           
70

 Gotor, 2002, σελ. 68-70, 131. 
71

 Gotor, 2002, σελ. 138. 
72

 Levy, 2004, passim.  
73

 Turchini, 1984, σελ. 11· Gotor, 2002, σελ. 69· Ditchfield, 2006. 
74

 Ditchfield, 1995, σελ. 17-114. 
75

 Caffiero, 1997. 
76

 Αναμφίβολα, οι διαφορετικές ατζέντες γύρω από την αγιότητα απορρόφησαν και συμβίβασαν διαφορετικά μεταξύ τους 
πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ακόμα και εθνικά ζητήματα, υποθέσεις κοινοτικής ταυτότητας σε πολλά επίπεδα, τα οποία 
συνδέονταν μεταξύ τους έχοντας ως συγκολλητική ουσία την θρησκεία, βλ. Caffiero, 1997, σελ. 366· Gotor, 2002, σελ. 146· 
Ditchfield, 2007, σελ. 216· Noyes, 2010, σελ. 9. 
77

 Για μια κριτική κι επανεκτίμηση των θεωρήσεων γύρω από το θέμα, βλ. Gregory, 2006. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η άποψη 
της Noyes σχετικά με την θεολογική σημασία της αγιότητας στα συστήματα πίστης σημαινόντων θεολόγων, ιστορικών και 
θεωρητικών της Εκκλησίας, όπως οι Roberto Bellarmino, Cesare Baronio, Antonio Gallonio και Federico Borromeo, τα οποία 
υπερέβαιναν, κατά την ίδια, τις παραπάνω αξιώσεις άλλων ερμηνειών. Οι ιερωμένοι, ειρήσθω εν παρόδω, αποτέλεσαν βασικοί 
υποκινητές ορισμένων εκ των πιο επιφανών αγιοποιήσεων της περιόδου, εργαζόμενοι ατομικά και σε συνεργασία για την 
τελεσφόρηση τόσο των δικών τους υποψηφίων όσο και άλλων, βλ. Noyes, 2010, σελ. 10-12. 
78 Σημαντικό είναι το έργο των Bellarmino (De Ecclesia Triumphante) και Francesco Peña με την αναθεωρημένη επανέκδοση το 

1585 του Directorium Inquisitorum του Nicolaus Eymerich από το 1376, βλ. Ditchfield, 2009, σελ. 553-554. 
79

 Η σχέση ανάμεσα στα κέντρα και τις περιφέρειες, παρά την σαφή γεωγραφική υποδήλωση, οφείλει να αναλυθεί τόσο με 
πολιτισμικούς όσο και με οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Η βιβλιογραφία αυτής της προβληματικής είναι αρκετά εκτεταμένη, 
καθώς, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70΄, ιστορικοί και κοινωνικοί επιστήμονες προσπάθησαν να αναδείξουν κάποιου 
είδους ιεραρχικής και πολωμένης οργάνωσης ορισμένων χώρων μελετώντας τις γεωγραφικές-δημογραφικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές δομές που ενυπάρχουν στους χώρους αυτούς, βλ. σχετικά Guarini, 1995, 
σελ. S74-S96 (περιέχει πλήθος προγενέστερων βιβλιογραφικών παρατηρήσεων)· Burke, 2002, σελ. 134-142. 
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(κέντρο)–, μεταξύ των πολυεπίπεδων κι ευμετάβλητων σχέσεων που αναπτύσσονται στα 

πλαίσια ενός ορισμένου γεωγραφικού χώρου. Τέτοια ήταν η περίπτωση της αγιοποίησης το 

1610 του Μιλανέζου αρχιεπισκόπου Carlo Borromeo που θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Η αγιοποίηση του Carlo Borromeo 

 Η αγιοποίηση του Carlo Borromeo το 1610 από τον Πάπα Παύλο Ε΄ ήταν αποτέλεσμα 

μιας μακρόχρονης διαδικασίας, με αφετηρία την περίοδο μετά τον θάνατο του ιεράρχη το 

1584 και την ταχεία πρόοδο της υπόθεσης από το 1601, όταν κι έλαβε πιο συστηματικής 

επεξεργασίας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί άγιος είναι αρκετοί και 

οικονομικής, πολιτικής, εκκλησιαστικής, θεολογικής, γεωγραφικής και ανθρωπολογικής 

σημασίας.80 Ωστόσο, η γεωγραφική και στρατηγική θέση του Μιλάνου, ο υποκινητικός ρόλος 

σημαινόντων καρδιναλίων εντός της κουρία, η επιρροή των Ισπανών στο Βατικανό κι η 

στάση της κοινωνίας του Μιλάνου έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. 

α.) Οι απαρχές της δημόσιας λατρείας του Carlo Borromeo στο Μιλάνο 

 Το 1601 οι Ιερομόναχοι του Αγίου Αμβροσίου (Oblati di Sant’Ambrogio) –κοσμική 

αδελφότητα που ίδρυσε ο Carlo Borromeo το 1578–, ζήτησαν από τον Bartolommeo Giorgi, 

αρχιεφημέριο της επισκοπής του Μιλάνου, την έναρξη της διαδικασίας αγιοποίησης του 

αρχιεπισκόπου σε τοπικό επίπεδο.81 Η πρωτοβουλία των Oblati συνέπεσε με ένα γεγονός 

ιδιαίτερης σημασίας, όπως ήταν η επιστροφή στην πόλη του αρχιεπισκόπου Federico 

Borromeo, μετά από διάστημα τεσσάρων ετών παραμονής στη Ρώμη, κι η εκ νέου έναρξη 

του διαλόγου με τον νέο Ισπανό κυβερνήτη της πόλης Pedro Enríquez de Azevedo, conte di 

Fuentes (1525-1610), με σκοπό την επίλυση της αντιπαράθεσης μεταξύ της εκκλησιαστικής 

και κοσμικής εξουσίας πάνω σε ζητήματα δικαιοδοσίας της Εκκλησίας.82 Ο διπλωμάτης του 

Φιλίππου Γ΄ επιφορτίστηκε να διαχειριστεί το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής, 

στερεώνοντας τα συμφέροντα της Μαδρίτης, μέρος των οποίων ήταν κι η χειραγώγηση της 

νέας λατρείας από κοινού με την Εκκλησία.83 

Καταλυτικό σημείο για την επιτάχυνση των διαδικασιών θεωρείται από τους ιστορικούς η 

μαρτυρούμενη όλο και μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου εκείνα τα χρόνια στον τάφο του 

πρώην αρχιεπισκόπου στον Duomo, όπου σύμφωνα με τον θυροφύλακα Francesco Silva 

                                                           
80

 Έχει υποστηριχτεί πως η περίπτωση του Carlo Borromeo συνιστά ένα ξεχωριστό παράδειγμα στις τελετές αγιοποίησης κατά 
την διάρκεια της Αντιμεταρρύθμισης, καθώς από την μια μεριά αποτελεί καρπό μιας αυτόνομης πράξης ευλάβειας σύσσωμης 
της πόλης του Μιλάνο και από την άλλη εκφράζει, μέσω της επίσημης ανακήρυξης από τον ποντίφικα, τον στενό έλεγχο επί της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας τόσο της Ρώμης όσο και του Μιλάνο, βλ. Gotor, 2004, σελ. 43-44. 
81

 Αναφορικά με την πορεία της causa του Borromeo τόσο σε επίπεδο τοπικό (ordinario) όσο και σε οικουμενικό (apostolico), βλ. 
Marcora, 1962· θεμελιώδες είναι η εργασία του Turchini, 1984· για την πορεία πολλών υποθέσεων beati moderni της περιόδου, 
με αναλυτικές περιγραφές και βιβλιογραφία σ’αυτήν του Borromeo, βλ. Gotor, 2002. 
82

 Το 1597 κλιμακώθηκε η διαμάχη με θέμα την σφαίρα επιρροής της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας μεταξύ του αρχιεπισκόπου 
Federico Borromeo, της Συγκλήτου και του τότε Ισπανού κυβερνήτη Juan Fernández de Velasco (1550-1613), που είχε ως 
αποτελέσματα την ένοπλη στρατιωτική εισβολή του τελευταίου στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, τον αφορισμό του από τον Federico 
και την μετέπειτα φυγή του αρχιεπισκόπου στη Ρώμη, βλ. Prodi, 1971, σελ. 36. Αναφορικά με τις διενέξεις του Federico 
Borromeo με την Σύγκλητο και τον ισπανό κυβερνήτη στα τέλη του 16

ου
 αιώνα, βλ. Bendiscioli, 1957a, σελ. 314-318. Σχετικά με 

τις διαμάχες μεταξύ του Carlo Borromeo και της κοσμικής εξουσίας βλ. Bendiscioli, 1957· Agostino Borromeo, 1997. 
83

 Signorotto, 2011. 
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είχε αρχίσει να λειτουργεί ως χώρος επίσκεψης ενός «πολύ μεγάλου αριθμού πιστών»84, 

εξαιτίας της φήμης για «θαύματα» που λάμβαναν χώρα.85 Κατ’επέκταση, αυξανόταν κι ο 

αριθμός των προσφορών (ex-voto), η θέα των οποίων έδινε την εντύπωση στο ποίμνιο, μαζί 

με τις λατρευτικές εκδηλώσεις, για μια θαυματουργή επενέργεια του χώρου. Συν τοις άλλοις, 

η επιτυχία ανάδειξης ενός τάφου ως ιερού σημείου αναφοράς συνιστούσε, από οικονομικής 

απόψεως, μια σημαντική πηγή πλούτου για τους υποκινητές και τις εμπλεκόμενες 

εκκλησιαστικές οργανώσεις (τοπικές Εκκλησίες, τάγματα, αδελφότητες λαϊκών κ.α.).86 

Την δεδομένη στιγμή, η αγιοποίηση εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της 

κοσμικής εξουσίας και της εκκλησιαστικής αρχής της πόλης, κάτι που απεδείχθη με την 

στήριξη που έδειξαν τόσο η Σύγκλητος του Μιλάνου με τον Ισπανό Κυβερνήτη όσο και ο ίδιος 

ο Φίλιππος Γ΄ της Ισπανίας.87 Η όλη διεργασία θα αποτελούσε ένα αποτελεσματικό μέσο 

θρησκευτικής προπαγάνδας, ώστε να επιτευχθεί η εκεχειρία μεταξύ των φορέων εξουσίας κι 

η παγίωση της ισπανικής κυριαρχίας στην περιοχή. 88  Η πολιτική αυτή αποτυπώνει μια 

αμοιβαία συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Ισπανών, όπου από την μια μεριά η Εκκλησία 

τίθεται στην υπηρεσία της κοσμικής εξουσίας ως ο πυλώνας σταθερότητας του πολιτικού 

σκηνικού και της κοινωνικής πειθάρχησης, ενώ από την άλλη ο rex catholicus εμφανίζεται 

στυλοβάτης του καθολικισμού κάνοντας υποχωρήσεις σε ζητήματα εκκλησιαστικής 

δικαιοδοσίας, ώστε να προωθήσει τις οικονομικές και πολιτικές του επιδιώξεις.89 

Αρμόδια για την εξέταση του βίου και των θαυμάτων του Carlo Borromeo ήταν μια 

δεκαμελής συνοδική επιτροπή, η οποία συστάθηκε από τους Bartolomeo Giorgi και Federico 

Borromeo. Εξέχων μέλος αυτού του σώματος ήταν ο μοναχός Marco Aurelio Grattarola, 

λεγάτος της τοπικής Εκκλησίας στην Ρώμη και εκ των χρονικογράφων της αγιοποίησης.90 Οι 

αρμοδιότητες ήταν σχετικές με την καλλιέργεια της νέας λατρείας, όπως η τέλεση 

λατρευτικών εκδηλώσεων στον τάφο, η τεχνική ανάδειξη του χώρου κι η μεταφορά μέρους 

των προσφορών στο σκευοφυλάκιο (sacrestia), ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.91 Οι 

προστριβές δεν έλειψαν στις τάξεις του τοπικού κλήρου αναφορικά με τις λατρευτικές 

εκδηλώσεις και δεν επιλύθηκαν παρά τις προσπάθειες της ιεραρχίας για σύγκληση 

«συνέλευσης με τους επιφανέστερους θεολόγους της πόλης» με σκοπό να αποφασιστεί τι θα 

                                                           
84

 Gotor, 2002, σελ. 65-66. 
85

 Η μετακομιδή των λειψάνων κάποιου νοούμενου ως αγίου σε τάφο, πριν από το 1625 και τις μεταρρυθμίσεις του Ουρβανού 
Η΄, συνιστούσε πάγια συνήθεια της Εκκλησίας και την ιδρυτική πράξη καθιέρωσης μιας τοπικής λατρείας, η οποία οργανωνόταν 
ελεύθερα από τον τοπικό κλήρο συχνά κάτω από την πίεση του ποιμνίου. Η συρροή του κόσμου θεωρείτο έκφραση και 
κατάδειξη της fama sanctitatis του εκάστοτε τιμώμενου. Η σημασία του τάφου –αναγωγή σε αντίστοιχο του βωμού– ως ο 
δημόσιος χώρος λατρευτικών εκδηλώσεων προκάλεσε το ενδιαφέρον του Κλήμεντα Η΄ με αποτέλεσμα την σύσταση στα 1602 
της Congregazione dei Beati, εν πολλοίς για να εξετάσει συντονισμένα τις λατρείες που καλλιεργούνταν στους τάφους των 
Λογιόλα, Neri και Borromeo. Μεταγενέστερα, με τις ενέργειες του Ουρβανού Η΄ οι εκδηλώσεις στον τάφο θα περιορίζονταν 
αισθητά, και θα απαγορεύονταν για όσους δεν είχαν αναγνωριστεί επίσημα, βλ. Sallmann, 1996, σελ. 405-408. 
86

 Αντίστοιχες περιπτώσεις λατρευτικών εκδηλώσεων παρατηρούμε σε μια σειρά τάφων επιφανών προσωπικοτήτων της 
περιόδου, όπως του Λογιόλα, του Neri, του Gaetano da Thiene κ.α., βλ. Gotor, 2002, σελ. 61-62. 
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 Gotor, 2002, σελ. 65-67. 
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συμβεί σχετικά. 92  Μερίδα του λομβαρδικού κλήρου και ντόπιων αριστοκρατών («signori 

superiori»)93, αντιτιθέμενων στις λατρευτικές εκδηλώσεις, επιχείρησε να εμποδίσει με σειρά 

ενεργειών την διάδοση της λατρείας, με αιτιολόγηση το μη επίσημο της τελετουργίας.94 

Του ζητήματος επιλήφθηκε η ρωμαϊκή κουρία κι ο ίδιος ο Baronio, που παρενέβη 

αναφορικά με τον «δημόσιο» χαρακτήρα της λατρείας. Επικαλούμενος παπική εντολή, 

ενθάρρυνε την Αμβροσιανή Εκκλησία στη συνέχιση των λατρευτικών εκδηλώσεων 

προσδίδοντας μια νομιμοποίηση στην όλη διαδικασία· μια πρωτοβουλία, για την οποία θα 

λογοδοτούσε αργότερα στον Πάπα. Σε επιστολή του προς τον Federico Borromeo (21 

Ιουλίου 1601) επέτρεπε ουσιαστικά το ξεκίνημα της διαδικασίας, ενώ δόθηκε στον Giorgi  (27 

Ιουλίου 1601) η άδεια ώστε οι ιερωμένοι του Duomo να τελούν στον τάφο και στο ποίμνιο να 

εναποθέτει αναθήματα. Παράλληλα, ταύτιζε την περίπτωση του Borromeo με αυτές των 

Λογιόλα και Neri, των οποίων οι λατρείες εξετάζονταν από τα αρμόδια όργανα με σημαντικές 

πιθανότητες αποδοχής. 95  Η στάση του Baronio περιέβαλλε με ενθουσιασμό την 

εκκλησιαστική αρχή του Μιλάνου, η οποία κάλεσε σε μαζική προσέλευση των πιστών για την 

επικείμενη αγιοποίηση.96 Με αφορμή τα όσα αναφέρονταν στις επιστολές, η Fabbrica του 

Duomo καθιέρωσε την διοργάνωση ετήσιων εορτασμών στον Καθεδρικό κάθε 3η Νοεμβρίου 

αρχής γενομένης το 1601 με σειρά δημόσιων λατρευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων 

κεντρικής σημασίας για την προώθηση της αγιοποίησης αλλά και την πολιτική ζωή της 

πόλης.97 Στα πλαίσια των εορτασμών, ιδιαίτερα μέχρι το 1610, οι επισκέπτες έρχονταν σε 

επαφή μ’ένα εντυπωσιακό διάκοσμο στον τάφο, γλυπτών και ζωγραφικών έργων στα 

κεντρικά κλίτη, αλλά και ισχυρής λεκτικής προπαγάνδας από τον άμβωνα.98 

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε στην Ρώμη κι η εξέταση της υπόθεσης. Ελέγχθηκαν οι 

προϋποθέσεις επίκλησης για επίσημη αγιοποίηση από τον Πάπα, ταυτόχρονα με την 

διαχείριση του οικονομικού κόστους. Παράλληλα τοπικοί αξιωματούχοι (π.χ. Γενικό 

Συμβούλιο)99, πίεζαν για την επίσπευση των διαδικασιών με εκκλήσεις προς τον Federico 

Borromeo και τον Φίλιππο Γ΄, ο οποίος και πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη το 1602.100 
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Ωστόσο, η κουρία δεν υποδέχτηκε τις πρωτοβουλίες του Baronio με την ίδια θέρμη. 

Μεγάλη μερίδα της παπικής αυλής, αλλά και του ίδιου του Κλήμεντα Η΄, δεν καλωσόρισε την 

τελετουργία λατρευτικών εκδηλώσεων δίχως την επίσημη παπική έγκριση. 101  Πολύ 

περισσότερο καθώς η εκκλησιαστική ιεραρχία του Μιλάνου καλλιεργούσε μονομερώς 

δεσμούς, στο πλαίσιο προώθησης της λατρείας, με διάφορους άρχοντες κι αριστοκράτες, 

όπως τον δούκα της Σαβοΐας. Ως συνέπεια η υπόθεση του Borromeo γνώρισε παρόμοια 

εμπόδια με εκείνες των Neri και Λογιόλα. 102  Η υπονόμευση της πρωτοκαθεδρίας της 

ρωμαϊκής κουρία στην πρωτοβουλία των κινήσεων δεν θα γινόταν ανεκτή κι η διάδοση της 

λατρείας έπρεπε να χαλιναγωγηθεί. Το γεγονός πως ο Baronio βρέθηκε σε δύσκολη θέση 

απέναντι στον Πάπα και την κουρία αναδεικνύει τους ανταγωνισμούς σε πολλά επίπεδα που 

έθετε το ζήτημα των νεοφανών αγίων. Η σύσταση ειδικών δικαστηρίων (π.χ. Congregazione 

dei Beati) από τον Κλήμεντα Η΄ αποτέλεσαν διαμεσολαβητικά όργανα με σκοπό να 

μετριαστούν οι ανταγωνισμοί και να ολοκληρώνονται οι υποθέσεις.103 Η ίδρυσή τους παγίωνε 

την πρωτοκαθεδρία του πάπα μέσα απ’την συγκέντρωση των εξουσιών εις βάρος της 

αυτονομίας των επισκοπών, ενώ αποκαλύπτεται κι η αυξανόμενη επιρροή των καρδιναλίων 

της Ιεράς Εξέτασης στις αγιοποιήσεις.104  

Η υποστήριξη που έτυχε η υπόθεση του Carlo Borromeo από αξιωματούχους της 

Εκκλησίας δεν εξαντλήθηκε μονάχα στον Baronio. Σύμφωνα με επιστολή του Antonio 

Seneca, συνεργάτη του Federico Borromeo στην Ρώμη, «ο πιο αφοσιωμένος» καρδινάλιος 

υπέρ της αγιοποίησης του Borromeo στην Congregazione dei Riti ήταν ο Ιησουίτης Roberto 

Bellarmino.105 Βέβαια, η υποστήριξη των Bellarmino και Baronio συνδεόταν με την αποδοχή 

των υποθέσεων που οι ίδιοι και το περιβάλλον τους υποκινούσαν, προσδοκώντας ανάλογη 

στήριξη από τον Μιλανέζο αρχιεπίσκοπο.106 Αντίστοιχη εύνοια παρείχαν κι οι καρδινάλιοι 

Ferdinando Taverna (1558-1619) και Giovanni Garzia Millini (1562-1629) από την θέση του 

μέλους στα αρμόδια συνοδικά δικαστήρια της κουρία (π.χ. Congregazione dei Riti, 

Congregazione dei Beati, Sacra Rota).107 

β.) Η εικόνα του Carlo Borromeo στις βιογραφίες 

Κεντρικό ζήτημα στις υποθέσεις αγιοποίησης ήταν η δημοσίευση και κυκλοφορία των 

βιογραφιών του εκάστοτε υποψήφιου αγίου. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα τάγματα 

κι οι διάφορες εκκλησιαστικές οργανώσεις, με την έκδοση των Βίων των υποψηφίων τους, 
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σχετίζονταν με την ανάγκη ύπαρξης και κυκλοφορίας μιας εικόνας αγίου, αλλά και με τις 

ιδιαιτερότητες των δικών τους υποθέσεων. Ο Βίος από κοινού με την τελετουργία και την 

καλλιτεχνική παραγωγή, συνιστούσε ένα επιπλέον μέσο ενδυνάμωσης της φήμης της 

αγιοσύνης (fama sanctitatis). Σε αρκετές περιπτώσεις, η προσπάθεια δημοσίευσης κάποιας 

βιογραφίας ξεκινούσε νωρίς, συχνά διαδεχόμενη κάποιον αποθανόντα σε ατμόσφαιρα 

αγιοσύνης (odore di santità). Ο κύριος σκοπός έκδοσης ήταν η γραπτή προπαγάνδιση των 

αρετών και πράξεων, ιδιαίτερα όσων προβάλλονταν με θαυματουργό περίβλημα.108 Συχνά, 

τέτοιες πρόωρες προσπάθειες αγιογράφησης γνώρισαν αυστηρή αντίδραση από την 

ρωμαϊκή κουρία, όπως για παράδειγμα ο Βίος του Λογιόλα από τον Pedro Ribadeneyra109, 

ενώ διενέξεις προκλήθηκαν και στην βιογράφηση του Carlo Borromeo. 

Στην περίπτωση που εδώ εξετάζουμε, το μοντέλο αγιότητας ήταν το κύριο σημείο 

αντιπαράθεσης από το 1584. Από την μία ο κλήρος του Μιλάνου και τα τοπικά τάγματα 

(Βαρναβίτες, Μοναχοί του Αγίου Αμβροσίου) προωθούσαν περισσότερο την εικόνα ενός 

αρχιεπισκόπου και μιας πολιτικής προσωπικότητας στον γεωγραφικό και ιστορικό της 

περίγυρο.110 Από την άλλη, η ρωμαϊκή κουρία πρόκρινε την εικόνα ενός καρδιναλίου και 

πρίγκιπα της Εκκλησίας, υφιστάμενου του ποντίφικα, προτύπου εξαίσιας έκφρασης των 

ατομικών και χριστιανικών του αρετών (θεολογικών, καρδινάλιων). Η διαμάχη μεταξύ τους 

δεν είχε κοινό σημείο εκκίνησης, αλλά έφτασε σύντομα σε σημείο κορύφωσης στο πεδίο της 

αγιογραφίας, ενώ αντικατοπτρίστηκε και σε έργα ζωγραφικής. 

Η αγιοσύνη του Carlo καλλιεργήθηκε στο Μιλάνο μετά τον λοιμό στα μέσα της δεκαετίας 

του 1570 στο έδαφος μιας παραδοσιακής λατρείας.111 Η λατρεία των αγίων και των λειψάνων 

τους –μέσω λιτανειών, σειράς λατρευτικών εκδηλώσεων και της επιβαλλόμενης και 

χειραγωγούμενης συμμετοχής του λαού, άλλοτε μέσω της οργάνωσης σε πλήθος 

εκκλησιαστικών οργανώσεων κι άλλοτε εξαιτίας της εντατικής θρησκευτικοποίησης112  του 

καθημερινού βίου– ήταν από τα κεντρικά σημεία των μεταρρυθμίσεων του Carlo, 

εφαρμόζοντας το Τριδέντο κι ενισχύοντας τον θεσμό του αρχιεπισκόπου.113 Η σύνδεση των 

αγίων με milites christiani και defensores civitatis συνιστούσε κοινό τόπο στα κηρύγματα, ενώ 

η εξοικείωση των Μιλανέζων με τέτοιες θρησκευτικές εκδηλώσεις θα φαινόταν και στην 

υπόθεση αγιοποίησης του ίδιου του Carlo.114 
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Τα βιογραφικά εγχειρήματα εμφανίστηκαν με πύκνωση από το 1585 κι έπειτα. Η 

συγγραφή πολλών εξαυτών οφείλεται σε ιερωμένους από το στενό περιβάλλον του 

αρχιεπισκόπου (Giovanni Botero, Cesare Millefanti, Ippolito Seta κ.α.)115, ενώ σαν πρότυπο 

θεωρήθηκε ο επικήδειος λόγος του 1584 από τον Φραγκισκανό Francesco Panigarola116, 

στενού συνεργάτη του Carlo. Ο μοναχός και κήρυκας θεώρησε την επισκοπική ιδιότητα ως 

τον θεμέλιο λίθο του βίου και της δράσης του Carlo, ενώ κοινή συνισταμένη των πρώτων 

αυτών προσπαθειών σκιαγράφησης της εικόνας του ιεράρχη ήταν η ταύτιση των ηρωικών 

πράξεων του Borromeo με την άριστη διοίκηση της επισκοπής, η σύνδεση της αγιοσύνης με 

την επισκοπική δράση.117 

Με την ίδια λογική συνέταξαν κι οι Giovan Battista Possevino και Carlo Bascapè τις δικές 

τους βιογραφίες, οι οποίες εκδόθηκαν λίγο αργότερα και ξεχώρισαν για την προσπάθεια 

ιστορικής τεκμηρίωσης.118 Ο πρώτος, αντίστοιχα με τον Panigarola, θέλησε να «μεταφέρει 

γραπτώς όσο ήταν δυνατόν καλύτερα τον βίο, τις πράξεις και το ήθος», υπογραμμίζοντας την 

ιδιότητα του αρχιεπισκόπου και θεωρώντας τον ίδιο ως την ιδανική ενσάρκωση του 

αξιώματος.119 Θεώρησε ως αξεπέραστο πρότυπο του Carlo το παράδειγμα του Αμβροσίου, 

ενώ εκτίμησε το έργο του ως κληρονομιά άμεσα αξιοποιήσιμη από κάθε κληρικό, οι οποίοι 

κατά τον Possevino αποτελούν τους μοναδικούς πατέρες του χριστιανικού κόσμου.120 

Η βιογραφία του Βαρναβίτη μοναχού Carlo Bascapè το 1592 είναι η πιο ενδιαφέρουσα, η 

εκδοτική περιπέτεια της οποίας ανέδειξε αρκετά ζητήματα αναφορικά με το θρησκευτικό 

μοντέλο.121 Ο μοναχός είχε ξεκινήσει την σύνθεση του βίου ήδη από το 1585, επιχειρώντας 

μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τεκμηρίωση. Τα προβλήματα άρχισαν νωρίς, όταν μετά από 

μια εξέταση αποσπασμάτων από ομάδα ιερωμένων κι θεολόγων (π.χ. Paleotti, Borromeo, 

Botero, Bellarmino, Baronio, Sfondrati, Antoniano κ.α.), κατέληξαν σε εκτεταμένη λογοκρισία 

του κειμένου.122 Ο Bascapè στην αλληλογραφία του περιέγραφε την αγωνία του για την 

μορφή και τον τόπο που γινόταν η σύνταξη της βιογραφίας, ενώ αναγνώριζε την ανάγκη 

αναδιατυπώσεων, καθώς εκφραζόταν ανοικτά για την αγιότητα του Carlo δίχως να έχει 

προηγηθεί επίσημη αναγνώριση από την Αγία Έδρα. Μία επιστολή του ίδιου του μοναχού το 

1591 επιβεβαιώνει πως μία τουλάχιστον πρώιμη εκδοχή του βίου είχε λογοκριθεί από την 

Ρώμη, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει συγκεκριμένα αποσπάσματα και να ανασυντάξει το 

κείμενο σύμφωνα με τις υποδείξεις υποστηρικτών εντός της κουρία (π.χ. Baronio).123 Σε νέα 

επιστολή ο Λομβαρδός ιερωμένος αποφάσισε την έκδοση της βιογραφίας εκτός της ιταλικής 
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 Βλέπε σχετικά Botero, 1584∙ Millefanti, 1584∙ Seta, 1585 (αντλώ από Turchini, 1984, σελ. 33-34). Σχετικά με τα κείμενα των 
Millefanti και Seta βλ. Marcora, 1984. 
116

 Βλέπε σχετικά Panigarola, 1584 και 1585. 
117

 Alberigo, 1967, σελ. 1039-1040. 
118

 Βλέπε Possevino, 1591· Bascapé, 1592 (αντλώ από την ιταλική έκδοση του 1965 όπου παρέχεται το κείμενο σε 
αντιπαραβολή στην λατινική και την ιταλική, βλ. Bascapè, 1965). 
119

 Possevino, 1591, σελ. 3-4, 174. 
120

 Possevino, 1591, σελ. 121. 
121

 Αναφορικά με τις περιπέτειες της έκδοσης του βίου, βλ. πιο αναλυτικά Mellano / Molinari, 1982∙ Pagano, 1992. 
122

 Alberigo, 1967, σελ. 1042-1043. 
123

 Alberigo, 1967, σελ. 1043-1044, σημ. 33. Αξίζει να σημειωθεί πως τα σημεία που σημειώθηκαν ενστάσεις ήταν στις 
αναφορές του Bascapé στα υποτιθέμενα θαύματα του Borromeo. 
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χερσονήσου, όπως του συνέστησε και ο Federico Borromeo, ώστε να περιοριστεί η 

λογοκρισία της. 124  Η βιογραφία του Bascapè γνώρισε πολλές ανατυπώσεις τα επόμενα 

χρόνια, όχι όμως εντός του Μιλάνου, ενώ δεν υπήρξε μεταφορά της στην δημώδη γλώσσα 

παρά μόνον μετά την αγιοποίηση.125 

Πέραν των θεολογικών σημείων τριβής, προβλήθηκαν και πολιτικά ζητήματα από τον 

Bascapè. Οι αναφορές του στις σχέσεις μεταξύ Carlo και Ισπανών, καθώς και του τρόπου 

πολιτικής διακυβέρνησης της επισκοπής, προκάλεσε ενστάσεις. Η εκτενής εξιστόρηση των 

ζητημάτων δικαιοδοσίας και των συγκρούσεων μεταξύ των επάλληλων επιπέδων εξουσίας 

στο Μιλάνο, των διενέξεων του Carlo με εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και θρησκευτικά 

τάγματα (παλαιά και νέα) σε συνδυασμό με την ταύτιση της αγιότητας με την επισκοπική 

δράση και την μη επαρκή επικέντρωση στις ατομικές αρετές αποτέλεσαν ανασταλτικούς 

παράγοντες για την έκδοση και κυκλοφορία του έργου στην ιταλική χερσόνησο.126  

Η έμφαση μερίδας αγιογράφων στις ατομικές αρετές εμφανίζεται νωρίς στην σχετική 

συγγραφική παραγωγή, καθώς ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1580 ανιχνεύονται 

παραδείγματα. H βιογραφία του Agostino Valier (1531-1606) Vita Caroli Borromaei card. S. 

Praxedis Archiepiscopi Mediolani αποτελεί ένα από τα πρώτα. Ο επίσκοπος της Βερόνα, 

μέλος της Ιεράς Εξέτασης, φίλος και συνεργάτης τόσο του Carlo όσο και του Federico 

Borromeo υπογραμμίζει πως οι πράξεις του βίου καταδεικνύουν μεν την αγιότητα, 

ταυτιζόμενη όμως με τις αρετές της φιλευσπλαχνίας και αγαθοεργίας. 127  Την θέση αυτή 

ανέπτυξε περισσότερο στο De cauta imitatione sanctorum episcoporum128 –αφιερωμένο στον 

Federico Borromeo– υπογραμμίζοντας ότι η σημασία της ασκητικότητας του Carlo κι η 

μίμηση του παραδείγματός του πρέπει να περιορίζεται στην αγαθοεργία και φιλευσπλαχνία 

(carità), ως ενδείξεις αγιότητας κι εφόδια για την χρηστή διοίκηση της επισκοπής.129 

Η θεώρηση του Valier περισσότερο ως προς τις αρετές παρά ως προς την πολιτική 

προσωπικότητα θα βρει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στα 

κηρύγματα εντός του Duomo την περίοδο 1603-1610.130 Οι κήρυκες άρχισαν να εξαίρουν 
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 Alberigo, 1967, σελ. 1043-1045. Ο Bascapé, αντιλαμβανόμενος την δυσαρέσκεια που προξένησαν τα γραπτά του, θέλησε να 
κατευνάσει τις αντιδράσεις αφιερώνοντας το κείμενο αρχικά στον Πάπα, έπειτα αλλάζοντας γνώμη στον Ισπανό βασιλιά με 
απώτερο σκοπό την προστασία αυτού από τις διαμάχες εντός του Μιλάνου. Τελικώς, η βιογραφία εκδόθηκε στο Ίνγκολσταντ το 
1591 με κύρια αφιέρωση στον δούκα της Βαυαρίας Γουλιέλμο Ε΄ και δευτερεύουσα στον Πάπα Κλήμεντα Η΄. Για αντίστοιχες 
περιπτώσεις έκδοσης βιογραφιών υποψήφιων αγίων πέραν των ορίων της ιταλικής χερσονήσου, βλ. Noyes, 2010, passim. 
125

 Turchini, 1984, σελ. 32-33. Ανατυπώσεις του έργου εμφανίζονται στην Μπρέσια το 1602, το 1611 και το 1613, ενώ το 1614 
εμφανίζεται στην Μπολόνια μια έκδοση του έργου στην ιταλική γλώσσα, κάτι που είχε επαναληφθεί το 1596 στα πλαίσια όμως 
του επιμέτρου της βενετσιάνικης έκδοσης των Acta Ecclesiae Mediolanensis του Carlo Borromeo και δίχως να αναφέρεται το 
όνομα του Bascapé.  
126

 Turchini, 1984, σελ. 32-33. Στα παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ουμανιστικό λογοτεχνικό ύφος του έργου, το οποίο, 
όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο Bascapé στην αλληλογραφία του με τον αρχιερέα της Santa Maria Maggiore, Ippolito Guidiccioni, 
συνιστούσε μεγάλο πρόβλημα για την Congregazione del Indice και πιο συγκεκριμένα για τον Cesare Baronio, μέλους του 
σώματος, βλ. Gotor, 2002, σελ. 204-205. 
127

 Βλέπε Valier, 1586. Για μια επισκόπηση γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του Valier, βλ. Pullapilly,1992, ενώ για τις 
σχέσεις μεταξύ Valier και των Borromeo, βλ. Tacchella, 1972. 
128

 Βλέπε Mai, 1842, σελ. 89-117. 
129

 Alberigo, 1967, σελ. 1045-1046. Αναφορικά με το δεύτερο αυτό κείμενο του Valier, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η 
πιθανότητα της σύνταξης και αφιέρωσής του στον Federico Borromeo ως απάντηση στην βιογραφία του Bascapé. 
130

 Turchini, 1984, σελ. 35-36. Το γεγονός, κατά τον Turchini, που σημειώνεται αυτή η βαθμιαία αλλαγή τοποθετείται το 1603, 
έτος κατά το οποίο παρουσιάζεται στον Πάπα η επίσημη αίτηση για αγιοποίηση του Carlo Borromeo από την αντιπροσωπεία 
της επισκοπής του Μιλάνο. Η Burzer από την μεριά της κρίνει πως από εκείνη την περίοδο και μετά αρχίζει να υλοποιείται η 
επιδίωξη της κουρία αναφορικά με την αναδόμηση της εικόνας του Carlo, βλ. Burzer, 2011, σελ. 47, σημ. 148. 
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αξίες όπως η ταπεινότητα και η αγαθοεργία, ενώ ο Carlo έπαυσε να θεωρείται μονάχα 

πρότυπο μίμησης από επισκόπους και ιερωμένους αλλά ως η ενσάρκωση και έκφραση όλων 

των αρετών σε ηρωικό βαθμό.131 Ο εξοβελισμός της ιστορικής προσωπικότητας του Carlo, 

σε σχέση με την εικόνα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στο Μιλάνο μετά το 1584, 

συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με αποτέλεσμα την ανάδυση μιας νέας εικόνας επισκόπου 

προσδιοριζόμενης από μια μακρά σειρά ηθικών αξιών και αποκομμένης αρκετά από τον 

πολιτικό-ιστορικό της αντίκτυπο.132 Στο ίδιο πλαίσιο ήταν κι η τελική απόφαση του Μυστικού 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (Concistorio Segreto) της 20ης Σεπτέμβρη 1610 με 

αποκορύφωμα τα λόγια του Roberto Bellarmino… 

"Παναγιότατε Πατέρα. Η Αγία Έδρα δεν είναι συνηθισμένη να αγιοποιεί κάποιον που δεν είναι μάρτυρας ή 

απολογητής. Απολογητές δεν καλούνται μονάχα εκείνοι που ομολογούν ελεύθερα μπροστά σε τυράννους και 

διώκτες την πίστη στο Χριστό, αλλά και εκείνοι ακόμα που ενώ ζουν είναι αληθινοί κήρυκες της διδασκαλίας του 

Χριστού. Αυτή η διδασκαλία συγκρατείται σε τέσσερις πυλώνες: την αγάπη προς το Θεό, την αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο, την περιφρόνηση για τον υλικό κόσμο και την περιφρόνηση για τον ίδιο τον εαυτό, οι οποίες όχι μόνο 

υπήρχαν όλες στον Carlo, αλλά ανταποκρίνονταν εξαίσια, όπως όλος ο κόσμος μπορεί να δείξει. Για την 

απροσμέτρητη αγάπη για τον Θεό μάρτυρας είναι οι τακτικές δεήσεις και προσευχές για τις οποίες ξόδευε πολύ 

συχνά ολόκληρη την νύχτα. Για την αγάπη προς τον πλησίον απόδειξη αποτελούν οι αμέτρητες ελεημοσύνες έως 

ότου να δοθούν στους φτωχούς έπιπλα για το σπίτι και ρούχα. Παρομοίως έπραξε και στον λοιμό του Μιλάνου, όταν 

σχεδόν κάθε μέρα έθετε την ζωή του σε καταφανή θανάσιμο κίνδυνο χάριν των αδελφών του. Για την περιφρόνηση 

προς τον υλικό κόσμο και τον πλούτο κυρίως φαίνεται από την εθελούσια παραίτησή του από τα πολλά και πλούσια 

προνόμιά του, έχοντας δωρίσει το ένα τρίτο των υπαρχόντων του. Τέλος, αποτελούν αποδείξεις της περιφρόνησής 

του εαυτού του οι στερήσεις, οι νηστείες, οι αγρυπνίες και όλες οι άλλες σκληρές κακουχίες στο σώμα, οι οποίες 

μπορούν να συγκριθούν μονάχα με αυτές των αγίων πατέρων και επισκόπων Μαρτίνου και Παολίνου και των 

μοναχών Αντωνίου και Ιλαρίου. Όντας αληθινά αυτά τα γεγονότα και προσθέτοντας ακόμα την αποθέωση των 

διακεκριμένων θαυμάτων, εγώ κρίνω, μακαριότατε Πατέρα, πως ο καρδινάλιος Carlo μπορεί δικαιωματικά να 

συγκαταλεχθεί μεταξύ των καθολικών αγίων και απολογητών".
133

 

Στα παραπάνω εμπίπτει κι η διαμάχη για την επίσημη βιογραφία του Carlo με τo 

imprimatur της Camera Apostolica, ολοκληρωμένη το 1610 από τον Oblato Giovan Pietro 

Giussano.134 Όπως είδαμε, η ρωμαϊκή κουρία δεν συμφωνούσε σε πολλά σημεία με το έργο 

του Bascapè και επιζητούσε την σύνθεση μίας νέας που να προωθεί την εικόνα του 

αρχιεπισκόπου, όπως η ίδια αξίωνε. Οι οδηγίες του Baronio προς τον Antonio Seneca είναι 

ενδεικτικές αναφορικά με τα σημεία που όφειλε να επικεντρωθεί ο συγγραφέας του επίσημου 

βίου (π.χ. επίσημες αγιοποιητικές διαδικασίες, σαφής υπογράμμιση των ατομικών 
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 Turchini, 1984, σελ. 36. Η εικόνα του ιδανικού επισκόπου θα συνδέεται πλέον με ατομικές ηθικές αξίες, ιδιαίτερα με αυτήν της 
ταπεινότητας, ως μια παρότρυνση κοινωνικής πειθαρχίας και υπακοής στους ιερωμένους και τον κλήρο παράγοντας ένα 
συνειρμό απευθυνόμενο στην πόλη του Μιλάνου, το ποίμνιο του οποίου θα έπρεπε να προσαρμοστεί στο προωθούμενο 
θρησκευτικό μοντέλο που εξομοίωνε την ταπεινότητα του Borromeo με την μεγαλοσύνη, το δέος και τον ενάρετο βίο. 
Χαρακτηριστικά είναι τα κηρύγματα του Ιησουίτη Fedele Daniele και του ηγούμενου Bonifacio Fausti στο Duomo το 1603 και 
1604 αντίστοιχα όπου με μια δασκαλίστικη διάθεση και ύφος επιτακτικής ανάγκης αξίωναν από το ποίμνιο τα εξής: (Daniele) «Ώ 
Μιλάνο, είναι ανάγκη να επιστρέψεις ώστε να ζεις με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και θρησκευτικότητα: ορίστε θεσπίσματα, διδαχές 
και κανόνες για ευζωία» και (Fausti) «Θα είσαι ασυγχώρητο [ώ Μιλάνο] αν στο παράδειγμά του δεν μετέλθεις την αξιοσύνη δίχως 
αλαζονεία, την αγιοσύνη δίχως υποκρισία, την αποθέωση δίχως έπαρση, την σεμνότητα δίχως ευτέλεια, την αγάπη δίχως 
συμφέρον, την εξωτερική εμφάνιση δίχως επίδειξη, τις αρετές όλες αντάξιες σε σένα ενσωματωμένες με τις χριστιανικές. Αν 
ακολουθούσες αυτά τα πρότυπα, ώ Μιλάνο, θα παρακινούμουν με μεγαλύτερη προθυμία να επιδοκιμάζω από αυτόν τον άμβωνα 
την δική σας ταπεινοσύνη από το να κατακρίνω την αλαζονεία σας, ώ ευγενείς, να δοξάζω την σεμνότητα σας παρά να 
εχθρεύομαι την ματαιοδοξία σας, ώ κυρίες, να τιμήσω τις αξίες σας παρά να στηλιτεύω τις αμαρτίες σας». 
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 Ο Paolo Arese το 1610 στα πλαίσια της αγιοποίησης υπογράμμισε πως ο Carlo «δεν ήταν μονάχα ένας καλός επίσκοπος, 
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αποτελεί έκφραση των «εξαίρετων αρετών του» (αντλώ από Turchini, 1984, σελ. 36).  
133

 Grattarola, 1614, σελ. 200. 
134

 Giussano, 1610. Αναφορικά με την βιογραφία και τον δημιουργό της, βλ. Casati, 1937· Galbiati, 1938. 
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αρετών).135 Η σύνταξη του έργου από τον Giussano προκάλεσε αντιδράσεις ήδη πριν την 

κυκλοφορία του. Από την μία ήταν η σκληρή κριτική του Bascapè –σε ζητήματα μεθόδου, 

πολιτικής και εκκλησιαστικής πρακτικής– κι απ’την άλλη η λογοκρισία της ρωμαϊκής κουρία 

μέσω του Index Librorum Prohibitorum και της Ιεράς Εξέτασης. Ήταν χαρακτηριστική η 

εκτεταμένη παρέμβαση στο κείμενο, ενάντια στη θέληση του συγγραφέα, ιδιαίτερα σε σημεία 

αναφοράς ζητημάτων δικαιοδοσίας και σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Ισπανών 

Κυβερνητών.136  Η διαχείριση του περιεχομένου της βιογραφίας από την ρωμαϊκή κουρία 

συνιστούσε ζήτημα κομβικής σημασίας για την προώθηση των επιδιώξεών της αναφορικά με 

την αγιοποίηση αλλά και γενικότερα. Της επέτρεπε να προωθήσει το επιλεγμένο απ’αυτήν 

θρησκευτικό μοντέλο, επικεντρωμένο στις αρετές και όχι στην ιστορική και πολιτική 

προσωπικότητα, να αντικαταστήσει την βιογραφία του Bascapè με μια «επίσημη», να 

διατηρήσει την πολιτική ισορροπία μεταξύ της Αρχιεπισκοπής του Μιλάνου και της Ισπανικής 

εξουσίας, αλλά και να επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία των αποστολικών διαδικασιών 

αγιοποίησης έναντι εκείνων σε επισκοπικό επίπεδο με την ολοένα και μεγαλύτερη 

καθυπόταξη του επισκόπου στην Αγία Έδρα.137 

Ο Federico Borromeo και μεγάλη μερίδα της τοπικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας του 

στάθηκε αρωγός στις αξιώσεις της Αγίας Έδρας. 138  Η φαινομενικά σιωπηρή στάση του 

αρχιεπισκόπου στην διάρκεια των διάφορων αγιοποιητικών διαδικασιών κάθε άλλο παρά 

ουδέτερη ήταν. Η ενεργή συμμετοχή του για πολλά χρόνια στις διάφορες συνοδικές 

συνελεύσεις της Ρώμης, οι στενές σχέσεις που διατηρούσε με πολλά από τα εμπλεκόμενα 

μέλη αυτών των σωμάτων, οι ανταγωνισμοί με τον Bascapé αναφορικά με εσωτερικά 

ζητήματα της τοπικής Εκκλησίας, αλλά κι η έκδοση σχετικών κειμένων139 συνιστούν ενδείξεις 

που μαρτυρούν συγκατάνευση στις αξιώσεις της Αγίας Έδρας. Η στάση του Borromeo είχε 
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 Ο Seneca μεταφέροντας τις υποδείξεις του Baronio στον Federico Borromeo εν μέσω επιστολής στις 27 Νοεμβρίου 1604 
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μιας και για τα γεγονότα αν και υπάρχει μεγάλη ενημερότητα και πολλοί ζουν που τα έχουν βιώσει, δεν έχουν όμως γνωρίσει τις 
αρετές του μακάριου, καθώς δεν είχαν στενή πρακτική επαφή», βλ. Gotor, 2000, σελ. 198, 204. 
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 Gotor, 2000, passim. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ονόματα των καρδιναλίων που εμπλέκονταν στην υπόθεση ήταν αρκετά και 
σημαίνοντα εκείνη την περίοδο, όπως αυτά των Cesare Baronio, Giovanni Battista Pamphili, Ferdinando Taverna, Paolo 
Camillo Sfondrati, Benedetto Giustiniani, Augusto Galamini, οι οποίοι είχαν την αγαστή συνεργασία τόσο του auditore της Sacra 
Rota Francesco Peña όσο και του μιλανέζου αρχιεπισκόπου Federico Borromeo. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι 
παραπάνω ιερωμένοι συνδέονταν στενά με την Λομβαρδία και τον Federico Borromeo,  όπως για παράδειγμα τον Taverna, που 
είχε καταγωγή από αριστοκρατική οικογένεια του Μιλάνο ή τους Galamini και Sfondrati, οι οποίοι είχαν διατελέσει ο μεν πρώτος 
ως ιεροεξεταστής στο Μιλάνο και ο δε δεύτερος ως  επίσκοπος στη Κρεμόνα.    
137

 Gotor, 2000, passim. Το τελευταίο σκέλος αποτελούσε μεγάλη επιδίωξη, καθώς ο έλεγχος του έργου του Giussano, όπως και 
μεγάλο μέρος της φιλολογικής και αγιογραφικής παραγωγής της περιόδου, ήταν κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής της 
Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία στόχευε στην συγκέντρωση των εξουσιών στο Βατικανό, στην ταυτόχρονη υπονόμευση και 
παραμερισμό της εφαρμογής των διαταγμάτων του Τριδέντου στις επισκοπές και στην κατάπνιξη των τελευταίων αντιστάσεων 
από ορισμένους επισκόπους, επηρεασμένων από το παράδειγμα του Carlo Borromeo (π.χ. Bascapè) και υπεραμυνόμενων 
μιας αντίληψης για μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων στις κατά τόπους επισκοπές. 
138

 Prosperi, 2001, σελ. 106-107. 
139

 Turchini, 1984, σελ. 36. Η αναφορά γίνεται για το κείμενο με τίτλο De lautibus beati Caroli partuelis, συνταγμένο το 1609, στο 
οποίο γίνεται συνεχώς λόγος για την «τελειότητα της ζωής και της προσωπικότητας του [Carlo Borromeo]» καθώς και για την 
«πνευματική προσήλωση του ιδίου» με σκοπό να αποδοθεί στο πρόσωπο του Carlo Borromeo η ταυτόχρονη έκφραση των vita 
attiva και vita contemplativa με έμβλημα την ταπεινότητα. Μία θέση που θα υιοθετήσει ο Paolo Arese την επόμενη χρονιά στην 
πανηγυρική ομιλία του στον Duomo στα πλαίσια της αγιοποίησης, αλλά και θα αναπτύξει μεταγενέστερα ο τότε αρχιεπίσκοπος 
ως παραγγελιοδότης στο Sacro Monte της Αρόνα σ’ένα πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, βλ. Burzer, 2011, σελ. 215-229. 
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τις ρίζες της ήδη από τα πρώτα χρόνια του ορισμού του στο Μιλάνο, ήτοι από το 1596, όταν 

κι εμφανίστηκαν, εν είδει κειμένων, διάφορες υποδείξεις προς τον ίδιο με σκοπό την 

διαφοροποίηση της εκκλησιαστικής του πολιτικής εν συγκρίσει με τον Carlo. Από τις πλέον 

χαρακτηριστικές ήταν το De cauta imitatione sanctorum episcoporum του Valier, μέσα από το 

οποίο ο συντάκτης του υπογραμμίζει αφενός την σημασία του ποιμενικού καθήκοντος ενός 

καλού επισκόπου, αφετέρου την διαφορά των ιστορικών συνθηκών στις θητείες των δύο 

Borromeo, καθώς και τις ηθικές και χριστιανικές αρετές του πρώτου.140 

Η σύμπλευση του Federico με τις θέσεις της Αγίας Έδρας στερεώθηκε, πέρα από την 

μακρόχρονη τριβή στις υποθέσεις της ρωμαϊκής κουρία, από τις συνέπειες διάφορων 

σύγχρονων πολιτικών εξελίξεων στο Μιλάνο (π.χ. υπόθεση του Iacopo Menochio141) και την 

φυγή του ίδιου του αρχιεπισκόπου στη Ρώμη μετά την ένοπλη κατάληψη του 

Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου από ισπανικές στρατιωτικές δυνάμεις το 1597. Αποτέλεσαν 

εξελίξεις που αμαύρωσαν το κύρος του νέου αρχιεπισκόπου, επήλθε ρήξη στις σχέσεις του 

με μερίδα υψηλόβαθμων κληρικών του Μιλάνου (π.χ. Bascapé) και δυσανασχέτησαν την 

υψηλή ιεραρχία του Βατικανού.142 Ήταν το χρονικό σημείο που ο Federico, αναζητώντας 

συμμαχίες, έθεσε εαυτόν στην πλήρη διάθεση της Αγίας Έδρας, με την διαχείριση αυτών των 

υποθέσεων να περνά στα χέρια της κουρία και της Ιεράς Εξέτασης, παρά την πεποίθηση 

μερίδας του Λομβαρδικού κλήρου (π.χ. Bascapé) για λύση εκ των έσω.143 

Οι διαφορετικές μεταξύ τους περιστάσεις προβάλλουν το πλαίσιο της κυκλοφορίας του 

έργου του Valier, τις προσπάθειες αποσιώπησης, αντικατάστασης και μη μεταφοράς στην 

δημώδη γλώσσα της βιογραφίας του Bascapé, καθώς και τις μεθοδεύσεις της Ιεράς 

Εξέτασης και του σώματος του Index γύρω από το έργο του Giussano.144 Συν τοις άλλοις, οι 

υποθέσεις αυτές κατέδειξαν, περισσότερο και από τις διαμάχες γύρω από την δικαιοδοσία, 

την ύπαρξη διαφορετικών ομάδων πίεσης στο εσωτερικό του λομβαρδικού κλήρου με 

διαφορετικές επιδιώξεις, όπως ο κύκλος του Bascapè145 που ανταγωνιζόταν απ’την μία τον 

Federico Borromeo και το περιβάλλον του κι απ’την άλλη αντιτασσόταν, με αφορμή την 

περίπτωση του Carlo Borromeo, στην πολιτική της ρωμαϊκής κουρία για την υπονόμευση της 

εκκλησιαστικής δύναμης των επισκόπων.146 

                                                           
140

 Giuliani, 2007, σελ. 137-141. 
141

 Αναλυτικά για την υπόθεση, βλ. Berretta, 1977· Gotor, 2000, σελ. 208-211. 
142

 Gotor, 2000, σελ. 211-215. 
143

 Gotor, 2000 σελ. 214-215. 
144

 Gotor, 2000, σελ. 211. Η δραστηριότητα της Ιεράς Εξέτασης χρίζει προσοχής, καθώς εμπλέκονται τα ίδια πρόσωπα στις 
διάφορες περιπτώσεις, ενώ την ίδια στιγμή η προσπάθεια κατάπνιξης και αποκάθαρσης των έργων του Menochio σε πολιτικό 
επίπεδο συμπίπτει χρονικά με την σταδιακή διάδοση του προωθούμενου αγιογραφικού μοντέλου του Carlo Borromeo 
υποδηλώνοντας πώς οι προσωρινές εντάσεις εκείνων των χρόνων μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιδιώξεις της Εκκλησίας. 
145

 Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει σαφέστερη αντίθεση του Bascapè με την ρωμαϊκή κουρία αναφορικά με την 
προωθούμενη εικόνα του Μιλανέζου αρχιεπισκόπου μετά και την άρνησή του να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις αγιοποίησης το 
1610 στη Ρώμη, αν και είχε ολοκληρώσει το ταξίδι προς την παπική πρωτεύουσα, λέγοντας πως «είναι ταυτοχρόνως διακριτό, 
από την μία να καθαγιάζουν το πρόσωπο και από την άλλη να απορρίπτουν τα έργα», βλ. Stoppa, 1959, σελ. 24. 
146

 Gotor, 2000, σελ. 215-219. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το De Federico Archiepiscopo et cardinali του Bascapè που 
πραγματεύεται τα πρώτα χρόνια θητείας του Federico στον αρχιεπισκοπικό θώκο μην παραλείποντας να υπογραμμίσει τις 
διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν στην διάρκεια. Επιπροσθέτως, είναι γνωστές επιστολές του ιδίου προς διάφορες πλευρές, 
όπου στα πλαίσια της αγιογραφικής συγκρότησης του Carlo Borromeo εξακόντιζε επιθέσεις είτε προς τον Antonio Seneca είτε 
προς τους Oblati λέγοντας πως «δεν έμαθαν να γράφουν ούτε στα λατινικά, ούτε στην δημώδη». Με την ίδια αφορμή ο Giussano 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκδώσει την βιογραφία στην Λομβαρδία –κάτι που συνέβη μόλις το 1723 στην 11

η
 έκδοση του 

έργου– μετά και την αντίθεση των πρωτοπρεσβύτερων ιερέων τόσο του Duomo του Μιλάνο (Giovanni Boffa) όσο και της 
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Εν κατακλείδι, η εικόνα του Carlo, αν και προπαγανδιζόταν ήδη από τον θάνατό του, 

μεταβλήθηκε με τα χρόνια στο περιεχόμενό της και παγιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο 

διάστημα μεταξύ 1604-1610, περίοδο που η υπόθεση εξεταζόταν στην Ρώμη (processo 

apostolico). Σύμφωνα με τον Turchini, στα αγιολογικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν μετά το 

1610 τίθεται στο περιθώριο οποιαδήποτε αναφορά γύρω από την ιδέα του καλού επισκόπου, 

ενώ κυριαρχεί η καταγραφή των ατομικών του αρετών. Αντίστοιχα ο Melloni υποστηρίζει πως 

«η εικόνα που είχαν για τον Borromeo ήταν, από μια ιστορική οπτική, ένα μύθευμα. Απέρρεε 

από τις επιλογές που έγιναν την περίοδο της αγιοποίησης […]: ο καρδινάλιος έναντι του 

επισκόπου, ο ασκητής έναντι του μεταρρυθμιστή, η προσωπικότητα της ατομικής ιερότητας 

έναντι του ηγέτη μιας τοπικής εκκλησίας».147 

Προσέτι, με αφορμή την αγιοποίηση επαναπροσδιορίστηκαν οι σχέσεις τόσο της 

ρωμαϊκής κουρία όσο και του Federico Borromeo με το ισπανικό στέμμα, καθώς τα 

προβλήματα δικαιοδοσίας που ταλάνιζαν το Μιλάνο για δεκαετίες, αν και δεν επιλύθηκαν, 

άρχισαν προοδευτικά να ατονούν φτάνοντας έως την εκεχειρία του 1615.148 Ενδεικτική ήταν 

κι η εκδοτική παρουσία του έργου του Giussano στην Ιβηρική χερσόνησο.149 Η σχεδόν άμεση 

μετάφραση και κυκλοφορία της βιογραφίας στην Ισπανία κι οι αφιερώσεις 150  που την 

διαδέχτηκαν αποτελούν ενδείξεις για την μεταβολή που μεσολάβησε συμβατικά από το 1601 

κι έπειτα στις σχέσεις μεταξύ Αγίας Έδρας και ισπανικού στέμματος. Η σφραγίδα της Camera 

Apostolica στην πρώτη έκδοση το 1610 και εκείνη των βασιλικών πιεστηρίων της Μαδρίτης 

στην ισπανική έκδοση του 1626 υπογραμμίζουν το νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του 

Πάπα και του rex catholicus χάριν του Ragion di Stato, με την σημασία που ο Botero δίνει 

στον όρο, μετά από μια πορεία συγκρούσεων, ανταγωνισμών και αμοιβαίων διευθετήσεων. 

Η αγιοποίηση του Borromeo συνιστούσε για τις υψηλές βαθμίδες της Εκκλησίας ένα από 

τα πολλά προσχήματα για να εξυπηρετήσει την επίτευξη θρησκευτικών, θεσμικών, πολιτικών 

και πολιτισμικών διεκδικήσεων. Η περίσταση της αγιοποίησης βεβαίωσε χωρικά και χρονικά 

μια κυρίαρχη εικόνα του αρχιεπισκόπου, ένα πρότυπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

                                                                                                                                                                      
Μόντζα (Gerolamo Settala), προσκείμενων στον Bascapè∙ ενδιαφέρον γεγονός μιας και το έργο του Giussano γνώρισε 
πολλαπλές εκδόσεις και μεταφράσεις στην Ευρώπη στο πρώτο μισό του 17

ου
 αιώνα, εκτός όμως από το Μιλάνο. Τέλος, 

αναφορικά με την αντίθεση του Bascapè στην πολιτική της ρωμαϊκής κουρία ενδεικτικό είναι το κείμενο του ιδίου Che sia da 
trattare accordo con la potestà laica, συνταγμένο το 1607 και αποτεινόμενο στον καρδινάλιο Emilio Sfondrati, όπου λαμβάνει 
υπόψη το παράδειγμα του Carlo Borromeo επιχειρηματολογώντας υπέρ μιας πολιτικής με βάση την αρχιεπισκοπή και όχι την 
συνεχή παρεμβατικότητα του Πάπα και της κουρία, ενώ δεν παραλείπει να κατηγορήσει τον Federico Borromeo για 
ενδοτικότητα. Αναφορικά με το De Federico Archiepiscopo et cardinali, βλ. Annoni, 1839. 
147

 Melloni, 1988, σελ. 277. 
148

 Gotor, 2000, σελ. 216-217, σημ. 76. Η αγιοποίηση υπήρξε μια πρώτης τάξεως αφορμή για την εξομάλυνση και ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Ισπανικής κυβέρνησης, όπως πληροφορούμαστε από την αλληλογραφία μεταξύ του Marco 
Aurelio Grattarola και του Federico Borromeo. Γράφει ο μοναχός στον αρχιεπίσκοπο στις 12 Δεκεμβρίου 1609, αναφερόμενος 
στον Francesco Peña, πως «επιθυμεί ώστε η Μεγαλειότητά σας να ευχαριστήσει ταχυδρομικά, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, τον 
κόμη Fuentes για τις αδιάκοπες ενέργειες που κάνατε μαζί, που είχε ως αποτέλεσμα αυτή η υπόθεση να έχει μια αίσια 
κατάληξη». Αναφορικά με την συνθήκη ειρήνευσης Concordia iurisdictionalis inter forum ecclesiasticum et forum saeculare 
Mediolani, υπογράφτηκε το 1615 μεταξύ του Federico Borromeo και του νέου Ισπανού κυβερνήτη Pedro Alvarez de Toledo 
Osorio, αλλά επικυρώθηκε το 1617 από τον Πάπα Παύλο Ε΄ και τον Φίλιππο Γ΄ της Ισπανίας, ενώ ανακοινώθηκε στο Μιλάνο το 
επόμενο έτος, βλ. Prodi, 1971, σελ. 36-37. 
149

 Στα 1618 εμφανίστηκε στην Σαραγόσα μια σύνοψη του έργου του Giussano στην ισπανική γλώσσα με αφιέρωση στον Πάπα 
Παύλο Ε΄ από έναν Ισπανό μοναχό του τάγματος των Oblati, ενώ η ολοκληρωμένη ισπανική έκδοση κυκλοφόρησε στα 1626 
αφιερωμένη στον Don Fernando de Austria (1609-1641) έχοντας την βούλλα των βασιλικών πιεστηρίων της Μαδρίτης. Για την 
σύνοψη, βλ. Miralles, 1618. Για την έκδοση του 1626, βλ. Muñoz, 1626. 
150

 Gotor, 2000, σελ. 219-220. 
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λειτουργίες. Αυτό που μετρά είναι να επιδείξει ατομικές αρετές, προσφερόμενες με σκοπό την 

μίμηση και την συμμόρφωση, ενώ ο ίδιος ο Carlo καταλήγει μετά το 1610 ως υπόδειγμα βίου 

για τον κλήρο και το εκκλησίασμα. Διαμέσου της σχετικής φιλολογικής, αγιογραφικής και 

καλλιτεχνικής παραγωγής αξιώνεται μια θρησκευτική καθυπόταξη, μια προσπάθεια 

ευθυγράμμισης στις εντολές και οδηγίες της Εκκλησίας με σκοπό την δημιουργία μορφών 

πολιτισμικής πεποίθησης και συναίνεσης στους κόλπους του κλήρου –ιδιαίτερα του 

χαμηλού– και στην μεγάλη μάζα των πιστών, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται σταδιακά ένα 

όλο και πιο ξεκάθαρο πρότυπο πνευματικού βίου καθοδηγούμενο από την υψηλή 

εκκλησιαστική ιεραρχία.151 
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 Turchini, 1984, σελ. 128-129. Σε μια περαιτέρω προέκτασή του συνιστά, με όρους του Botero, την ενσάρκωση της λεγόμενης 
legge christiana, ενός θρησκευτικού μορφώματος τιθέμενου στην διάθεση της κοσμικής εξουσίας για την διατήρηση του 
πολιτικού σκηνικού, καθώς η αξιοποίησή του μπορούσε να διαχειριστεί «όχι μόνο τα σώματα και την δύναμη των υπηκόων, αλλά 
τις ψυχές ακόμα, και τις συνειδήσεις αυτών». Στην περίπτωση του Μιλάνου είναι μέσω αυτού που μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων 
μπαίνουν κατά μέρος οι κατά καιρούς συγκρούσεις σε ζητήματα δικαιοδοσίας, οδηγούμενες πλέον σε αμοιβαία διευθέτηση, 
καθώς η πρόθεσή τους ήταν κοινή, η χειραγώγηση των υπηκόων μιας κοινωνίας, στην επιτέλεση της οποίας, μέσω της 
παιδαγωγικής του ελέγχου και του «εκπολιτισμού» των αμαθών, συνέκλιναν εξουσίες αντίρροπες και δυνάμεις αντιμαχόμενες, 
βλ. Botero, 1589, σελ. 94. 
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Γ. Η εικονογραφία του Carlo Borromeo 

ʺΚαμία εικόνα δεν είναι αθώα  

κι η εικόνα του Carlo δεν αποτελεί εξαίρεσηʺ 

Gérard Labrot 

Η προσωπικότητα του Carlo Borromeo αποτέλεσε για την ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μια 

από τις σημαντικότερες μορφές από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η θητεία και το έργο του στον 

αρχιεπισκοπικό θώκο του Μιλάνο, η υστεροφημία ως αγίου που τον συνόδευε μετά τον 

θάνατο του, η υψηλή δημοφιλία του, αλλά κι η χειραγώγηση της λατρείας του από την 

ρωμαϊκή κουρία τον καθιστούν μια σημαίνουσα προσωπικότητα της Αντιμεταρρύθμισης. Η 

εμπλοκή του Μιλανέζου αρχιεπισκόπου με τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 

συμφραζόμενα της εποχής του –πέρα από τις εκκλησιαστικές και θεολογικές αναζητήσεις– 

ήταν σημαντική, κάτι που αντανακλάται στην ιστοριογραφία. Ο ίδιος ήταν συγγραφέας 

πραγματειών περί τέχνης, όπως πολλοί ιερωμένοι της περιόδου, αλλά και σημαντικός 

παραγγελιοδότης. Από τα τέλη μάλιστα του αιώνα, εξαιτίας των ηρωικών διαστάσεων που 

έχαιρε ένεκα της δράσης του, αποτέλεσε και εικονογραφικό θέμα. 

Η εικονογραφία του Carlo Borromeo είναι οικείο θέμα στην ιστορία της τέχνης και με 

πλούσιο corpus δημοσιεύσεων κι εργασιών από ιστορικούς διαφόρων κλάδων (θρησκείας, 

πολιτισμού, ιατρικής κ.α.), λογοτέχνες, ποιητές, λόγιοι ακόμα και ιερωμένοι αναφέρονται στις 

εικαστικές αναπαραστάσεις του αρχιεπισκόπου.152 Ο αριθμός των έργων είναι μεγάλος, με 

παραδείγματα από πολλές περιοχές, τόσο στην ιταλική χερσόνησο, όσο και σε μέρη όπου η 

ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει παράδοση, ενώ το μέσο που επιλέγεται για να φιλοξενήσει 

την εικόνα ποικίλει (ελαιογραφίες, νωπογραφίες, πίνακες σε τέμπερα, γλυπτά σε ξύλο, 

μάρμαρο και τερακότα, έργα χαρακτικής κ.α.). 

Η θεματολογία των έργων είναι εξίσου πλούσια. Ο Carlo Borromeo απεικονίζεται είτε κατά 

μόνας είτε με συνοδεία άλλων μορφών, αποτελώντας άλλοτε το κύριο θέμα του έργου κι 

άλλοτε μια συμπληρωματική μορφή. Παρατηρούμε μια ποικιλία στην τυπολογία των έργων 

με θέμα τον αρχιεπίσκοπο, όπως διάφορες πρώιμες απεικονίσεις με τα πορτραίτα να 

παίρνουν το προβάδισμα, εικονογραφικούς κύκλους προς τιμήν του, θέματα 

αντιπροσωπευτικά της εικονογραφίας του, Ιερές Συνομιλίες, λοιπά μαριολογικά και 

χριστολογικά θέματα, αλλά και τα κατεξοχήν αγιολογικά με παλαιούς και νέους αγίους. 

1.) Πρώτες αναπαραστάσεις  

Η μεγάλη μερίδα των μελετητών της εικονογραφίας του Carlo Borromeo επικεντρώνεται 

στην εικόνα του μετά το 1602, δηλαδή με την ανάδειξή του σε μακάριο (beato). Ήταν η 

περίοδος προώθησης και εξέτασης της υπόθεσης αγιοποίησης, αλλά και δόμησης της 

δημόσιας εικόνας του αρχιεπισκόπου μέσω βιογραφιών, πανηγυρικών ομιλιών, ποιημάτων, 
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 Αναφορικά με την εικονογραφία γενικά του San Carlo και την ιστορία της, βλ. Künstle, 1926, σελ. 366-367· Réau, 1958, τομ. 
3, σελ. 298-300· Marcora, 1969· Guidetti, 1984· Testori, 1986· Ferro, 1984. 
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εκδηλώσεων κ.α. Την ίδια περίοδο διαπιστώνεται μια πύκνωση στις απεικονίσεις με θέμα τον 

ιεράρχη με πληθώρα έργων, εκτεθειμένων σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές και 

διαδεδομένων σε ολόκληρη την καθολική επικράτεια με την κυκλοφορία χαρακτικών. Ήδη 

από τα μέσα του 16ου άρχισε να αποτυπώνεται η μορφή του σε έργα τέχνης, όπως 

οικογενειακά πορτραίτα, προσωπογραφίες νεαρής ηλικίας, χαρακτικά, προπαρασκευαστικά 

σχέδια, δίχως ωστόσο η ποσότητα και θεματολογία τους να υποδηλώνουν σαφείς 

εικονογραφικούς προσανατολισμούς. 153  Σε αυτήν την ενότητα θα επικεντρωθούμε στα 

πρώτα αυτά δείγματα, τα οποία εντοπίζονται στην Λομβαρδία στο τελευταίο τέταρτο του 16ου 

αιώνα. Το περιεχόμενο των έργων έχει μάλλον κοσμικό χαρακτήρα, ενώ για την τυποποίηση 

τους θα τα προσεγγίσουμε με χρονολογική σειρά, καθώς απαρτίζουν ένα corpus εικόνων 

αποσπασματικά μελετημένων συγκριτικά με όσα παράχθηκαν με το γύρισμα του αιώνα.154 

 Τα πρώτα, στα οποία εμφανίζεται η μορφή του Carlo Borromeo είναι τα οικογενειακά 

πορτραίτα. Σ’αυτά ο Carlo απεικονίζεται νεανίας, άλλοτε μόνος κι άλλοτε πλάι σε μέλη της 

οικογένειάς του (εικ. 3-5).155 Η διαφορά με μεταγενέστερες εικόνες είναι προφανής, καθώς 

άλλοτε διακρίνεται ντυμένος ως μικρός πρίγκιπας και γόνος των ευγενικής καταγωγής 

Borromeo, κι άλλοτε ως νεαρός κατηχούμενος. Η σχετική έρευνα αντιμετωπίζει μεγάλα 

προβλήματα τόσο σε σχέση με τους δημιουργούς όσο και την χρονολόγηση των έργων, ενώ 

και η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά αποσπασματική.156 

 Ένα από τα πιο γνωστά έργα στην πρώιμη εικονογραφία του Carlo κι ένα από τα ελάχιστα 

που φιλοτεχνήθηκαν εκ του φυσικού (dal vivo) είναι η κρητιδογραφία του Giorgio Soleri157 

(εικ. 6) που βρίσκεται στο Senago· μια παραγγελία της ίδιας της οικογένειας. Το σχέδιο φέρει 

στην πίσω όψη λεπτομερή επιγραφή, που προστέθηκε αργότερα με terminus ante quem τα 

1710, αναφέροντας τα εξής: «Φυσικότατο πορτραίτο του S. Carlo στην ηλικία περίπου των 26 

ετών, όταν και ήρθε στο Μιλάνο ως Αρχιεπίσκοπος. Φιλοτεχνημένο από τον Giorgio Soleri 

έξοχο ζωγράφο ειδικά στα πορτραίτα, στα οποία γίνεται αναφορά από τον Lomazzo στην 

πραγματεία του περί ζωγραφικής στην σελίδα 455».158  

 Το εκλεπτυσμένο περίγραμμα, η αυστηρότητα και ένταση του προσώπου δίνουν έμφαση 

στην απεικόνιση του αρχιεπισκόπου ως ζηλωτή και θα αποτελέσουν σταδιακά σταθερές στην 

εικονογραφία του. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Rosci, ο Soleri ήταν από τους πρώτους 

που απεικόνισε τον Borromeo με τρόπο αρκετά ασκητικό και προσανατολισμένο στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του (έντονα αδυνατισμένο, σχεδόν σκελετωμένο)· 
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 Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί πως απαρτίζουν την συντριπτική μειοψηφία των έργων συγκριτικά με την 
προσανατολιζόμενη στον Carlo καλλιτεχνική παραγωγή μετά τα πρώτα χρόνια του 17

ου
 αιώνα και ιδιαίτερα μετά την αγιοποίησή 

του το 1610. 
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 Στα έργα που ακολουθούν δεν λαμβάνονται υπόψη οι εικονογραφήσεις στα μετάλλια και διάφορα κοσμήματα, παρά μόνον 
σε παραδείγματα ζωγραφικής και γραφικών τεχνών. 
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 Αναφορικά με την οικογένεια, τους γονείς και τα αδέλφια του Borromeo, βλ. Cattaneo, 1984, σελ.11.   
156

 Βλ. Ciardi, 1968, σελ. 116-117. Ο Adolfo Venturi για παράδειγμα απέδωσε το μεγάλο σε διαστάσεις οικογενειακό πορτραίτο 
στον Giovan Ambrogio Figino. 
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 Για την καλλιτεχνική παραγωγή του Soleri (;-1587), κυρίως στην αυλή των Filiberto, βλ. Romano, 1995, σελ. 36-38.  
158

 Rosci, 1964, σελ. 84, σημ. 94. Προσφάτως, βλ. Frangi, 2011, σελ. 212-216. Ο Frangi υποστηρίζει πως η ένδειξη στην 
επιφάνεια του παστέλ δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του επισκόπου και τοποθετεί την 
εκτέλεση του έργου στις αρχές της δεκαετίας του 1580, όταν ο Borromeo διενεργούσε συνεχείς επισκέψεις στην Ιερά Σινδόνη 
του Τορίνο και συναντούσε συχνά τους Filiberto, στην αυλή των οποίων προσέφερε τις υπηρεσίες του ο Soleri. 
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κάτι που θα παγιωθεί τα επόμενα χρόνια. 159  Το συγκεκριμένο σχήμα θα αρχίσει να 

αναπτύσσεται περισσότερο μετά τον θάνατό του και την εμφάνιση των νεκρικών εκμαγείων 

του (εικ. 7-10). 

 Εκτός του έργου του Soleri, άλλο ένα σχέδιο θεωρείται από την έρευνα ως μια εκ του 

φυσικού φιλοτεχνημένη εικόνα. Πρόκειται για ένα έργο του Simone Peterzano (εικ. 11), το 

οποίο βρίσκεται σήμερα στην συλλογή χαρακτικών του Castello Sforzesco.160 Ο Peterzano 

ήταν σημαντικός ζωγράφος, ένας εκ των πρωταγωνιστών της λομβαρδικής ζωγραφικής των 

τελών του αιώνα, πρώτος δάσκαλος του Caravaggio κι εκ των επιφανέστερων «εκφραστών» 

των κατάλληλων εκείνων καλλιτεχνικών τύπων, θεμάτων και μορφών που επιβλήθηκαν και 

κυριάρχησαν στο Μιλάνο μετά την μεταρρύθμιση της τέχνης από τον Carlo Borromeo.161 

 Ο Peterzano αποδίδει τον αρχιεπίσκοπο αρκετά καταπονημένο, ενώ τα ασκητικά 

χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας αποτυπώνονται με ακόμα πιο έντονο τρόπο εν συγκρίσει 

με τον Soleri, απηχώντας την νατουραλιστική λομβαρδική παράδοση. Η εικόνα μοιάζει να 

έχει ανεπίσημο κι εφήμερο χαρακτήρα συνιστώντας μία dal vero μεταφορά στην εικαστική 

επιφάνεια, όπου η ταχεία εκτέλεση του σχεδίου με μαύρο κραγιόνι φαίνεται να αποτελούσε 

απλά την προπαρασκευή για μια ελαιογραφική απεικόνιση, όπως διακρίνεται από την 

σχηματική απόδοση των περιγραμμάτων του προσώπου και των ενδυμάτων. 

Οι σπάνιες απεικονίσεις του Carlo όσο ήταν ακόμα εν ζωή δεν ήταν μεμονωμένο 

φαινόμενο μεταξύ των επιφανών ιερωμένων της συγκεκριμένης περιόδου, όπως φαίνεται 

από τα παραδείγματα των Neri και Λογιόλα. Ο Federico Borromeo έγραφε σχετικά στο De 

pictura sacra την απροθυμία του ίδιου του εξαδέλφου του να τον απεικονίζουν, 

επισημαίνοντας την αντίστοιχη απροθυμία κι άλλων ιστορικών επισκόπων της Εκκλησίας, 

όπως του San Paolino της Nola. 162  Άλλωστε, στις θεωρητικές πραγματείες αρκετών 

εκκλησιαστικών συγγραφέων της περιόδου πριν τον Federico Borromeo τονιζόταν η 

απαγόρευση εκτέλεσης πορτραίτων ιερωμένων, ώστε να αποτρέπεται η ματαιοδοξία.163 

Μετά το 1584 η καλλιτεχνική παραγωγή και διάδοση πορτραίτων του Carlo Borromeo 

αυξήθηκε. Ο ίδιος ο Federico Borromeo, μαθητευόμενος στην Παβία, έδινε οδηγίες για 

παραγγελίες πορτραίτων δίχως όμως να διασώζονται σήμερα κάποια αναγνωρίσιμα έργα.164 

Στα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο του επισκόπου δημιουργήθηκε στο Μιλάνο μια ολόκληρη 

«βιομηχανία πορτραίτων»165, ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για εικόνες του Carlo. Ωστόσο, 

                                                           
159

 Rosci, 1964, σελ. 84, σημ. 94. 
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 Αναφορικά με το έργο, βλ. Gnaccolini, 2009, σελ. 180. 
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 Gnaccolini, 2009, σελ. 179-189· Frangi, 2011, σελ. 216. 
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 Federico Borromeo, 1932, σελ. 99. 
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 Burzer, 2011, σελ. 30. Ο Paleotti παρακινούσε επίμονα για μια φειδωλή αξιοποίηση των προσωπογραφιών, στηριζόμενων 
στα πραγματικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, ενώ απαιτούσε την αποκήρυξη κάθε εκκοσμικευμένης λογικής που συνδεόταν 
με τα πορτραίτα, κάτι αποδεκτό από τους Aretino και Lomazzo, ενώ ο Federico Borromeo σημείωνε και οικονομικούς λόγους 
γύρω από την κυκλοφορία τέτοιων έργων. Αναφορικά με το ζήτημα της προσωπογραφίας, βλ. Pommier, 1998. 
164

 Burzer, 2011, σελ. 30. Σύμφωνα με χρονικογράφους σαν τον Ελβετό νοτάριο κι αξιωματούχο του Μεγάλου Συμβουλίου των 
Ελβετικών Καντονιών Renward Cysat (1545-1614), πολλά πορτραίτα εκτελέστηκαν αποκλειστικά για λογαριασμό διακεκριμένων 
αριστοκρατών εντός κι εκτός της Ιταλικής χερσονήσου, όπως τον Carlo Emmanuelle της Σαβοΐας, τον Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας, 
τους Ροδόλφο Β΄ και Γουλιέλμο Ε΄ της Βαυαρίας κ.α.  
165

 Burzer, 2011, σελ. 30. 
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παρά την εκτεταμένη παραγωγή και κυκλοφορία τους, δεν κινούνταν στους συρμούς που οι 

νέες βιογραφίες του Carlo προωθούσαν σχετικά με το μοντέλο αγιότητας.166  

Υπήρχαν καλλιτέχνες που ειδικεύονταν αποκλειστικά στην μορφή του επισκόπου-

καρδιναλίου, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και σε ξύλο, ιδανικό για τα αναθήματα που 

προσφέρονταν άφθονα στους ναούς και τον τάφο του Carlo. Η διάδοση των έργων ήταν 

τόσο εκτεταμένη που ο ιερωμένος (canonico ordinario) του Καθεδρικού Girolamo Castano 

υποστήριξε το 1606 πως «[…] εκτελούνται σχεδόν για κάθε σπίτι πορτραίτα, εικόνες και 

μεγάλοι πίνακες με αυτόν τον Beato, τα οποία τιμώνται και λατρεύονται ιδιωτικά ως άλλες 

εικόνες Αγίων […]».167 Τα έργα αυτά δεν γνωρίζουμε την ακριβή εικονογραφία τους, αλλά 

εναρμονίζονταν στις καλλιτεχνικές επιδιώξεις της Εκκλησίας, καθώς ενσωματώθηκαν σε 

εικόνες των μεγάλων κύκλων με θέμα τον αρχιεπίσκοπο στις αρχές του αιώνα. 

Η αναζήτηση μιας πρότυπης εικόνας, του σημείου αναφοράς για την διάδοση της μορφής 

του Carlo δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο, όπως στις περιπτώσεις των Λογιόλα και Neri με τα ευρέως 

γνωστά, δημόσια εκτεθειμένα και εκ του φυσικού, πορτραίτα τους. 168  Τέτοια έργα, στην 

πλειονότητα τους, καλούνταν αληθινές εικόνες (vera effigies) βοηθώντας στην καλύτερη 

προπαγάνδιση του προσωπογραφούμενου. Εντούτοις, αν και υπήρχαν σωζόμενα πορτραίτα 

των Λογιόλα και Neri κ.α., η επίσημη εικονογραφία τους βασίστηκε στα νεκρικά εκμαγεία με 

τα πλήρη φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά.169 Ίδια λειτουργία είχαν και τα εκμαγεία του 

Borromeo, εκτελεσμένα από τον Francesco Brambilla κι άλλους, που σώζονται σήμερα στην 

Porta Monforte του Μιλάνου, τα οποία βοήθησαν στην διάδοση της μορφής του.170 

Στο corpus των πρώιμων έργων με την μορφή του Carlo και δίπλα στα νεκρικά εκμαγεία 

ανήκουν και τα προκαταρκτικά σχέδια ενός άλλου εκπροσώπου της λομβαρδικής 

ζωγραφικής, του Giovanni Ambrogio Figino (εικ. 12-13).171 Τα φύλλα των σχεδίων είναι σε 

διάφορες στάσεις του Borromeo, ενώ φέρουν στο περιθώριο σχόλια του Padre Sebastiano 

Resta (1635-1714), σύμφωνα με τα οποία ο ιερωμένος προσδιορίζει ένα εκ των δύο ως μια 

αληθινή εικόνα του αγίου παρά τα εξιδανικευμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά εν συγκρίσει 

με τα εκμαγεία ή την εικόνα του Soleri. 172  Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη την μετέπειτα 

διαμόρφωση της εικόνας του αρχιεπισκόπου, μπορούμε να πούμε πως τα σχέδια του Figino 

και τα νεκρικά εκμαγεία αποτελούν την βάση της εικονογραφίας του στο επίπεδο των 

φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, αυτή η εικονογραφική διαμόρφωση ακολουθεί 
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 Βλ. Possevino, 1591, σελ. 223-229 για τις αναφορές του Possevino στο ξεχωριστό κεφάλαιο «Della fama di santità 
acquistata da Carlo Cardinale» του βίου. 
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 Βλ. Burzer, 2011, σελ. 30-32, σημ. 98-99, σελ. 172. Αντίστοιχες πληροφορίες βρίσκουμε στις μαρτυρίες των Lanfrancus 
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[…] Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο φτωχό νοικοκυριό που να μην ήθελε να έχει ένα πορτραίτο στο σπίτι». 
168

 Για το πορτραίτο του Λογιόλα από τον Jacopino del Conte, βλ. König-Nordhoff, 1982, σελ. 66-69· για το πορτραίτο του Neri 
από το χέρι ενός καλλιτέχνη με τα αρχικά G. B. μετά από παραγγελία του Cesare Baronio, βλ. Melasecchi, 1995, σελ. 34-35. 
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 Για τις περιπτώσεις Λογιόλα και Neri, βλ. αντίστοιχα König-Nordhoff, 1982, σελ. 66-67· Melasecchi, 1995, σελ. 34. 
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 Σύμφωνα με τον Giorgio Trivulzio «[…] ο Francesco Brambilla, αυτός ο εξέχων valent’huomo κι εκτελεστής των ομοιωμάτων 
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αντίστοιχα κι ανάλογα την δόμηση της εικονογραφίας και των άλλων νεοφανών αγίων της 

περιόδου (Λογιόλα, Saverio, Neri κ.α.).173 

Ο όρος αληθινή εικόνα174 (vera effigies ή και vero ritratto) χρειάζεται διευκρίνηση μιας και 

συνοδεύει πολλές προσωπογραφίες ιερωμένων κι υποψήφιων αγίων της περιόδου. Η 

σημασία αυτού του προσδιορισμού δεν γινόταν κατανοητή μονάχα από την μορφή των 

έργων, αλλά παράλληλα με το περιεχόμενο. Οι λατρευτικές πτυχές –θαυματουργικές, 

προπαγανδιστικές, ευλαβικές κ.α.– των αναπαραστάσεων των αγίων, ή υποψηφίων, 

εδράζονταν στην ιδιότητα των εικόνων να συνδυάζουν θεμελιώδεις μεταξύ τους 

λειτουργίες.175 Μια φαινομενική κι απτή στον θεατή-πιστό ήταν αυτή της ομοιότητας με την 

τιμώμενη προσωπικότητα, η φιλαλήθεια της οποίας βεβαιωνόταν στην αυθεντικά μιμητική της 

σχέση με το πρωτότυπο, όπου ήταν το ίδιο το υποκείμενο. Συνεπώς, η εικόνα δύναται να 

μεταφέρει μια αίσθηση «ζωντανής» φυσικής παρουσίας του υποκειμένου που 

εικονογραφείται. Ο όρος vera effigies στοιχειοθετούσε μια ρητή σχέση της εικόνας με την 

ιστορική προσωπικότητα ως μορφές γραπτού λόγου προσαρμοσμένες εντός πλαισίων του 

έργου που ενίσχυαν την πιστότητα της απεικόνισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, για να 

αποδοθεί ακόμα πειστικότερα η σχέση με την ιστορική προσωπικότητα τονιζόταν γραπτώς 

από τους καλλιτέχνες η εκ του φυσικού176 (al naturale, dal vivo κ.α.) διαδικασία εκτέλεσης της 

εικόνας –π.χ. κρητιδογραφία Soleri– ως ένδειξη της αναφοράς στο εν ζωή πρότυπο.177 Η 

ιδιαίτερη σημασία της εικόνας ήταν ο ικανοποιητικός εκείνος βαθμός φυσιογνωμικής 

ακρίβειας, ώστε να διατηρεί την αυθεντικότητά της γνωρίζοντας και ευλαβική τίμηση από τους 

πιστούς.178 

Το ζήτημα των αληθοφανών προσωπογραφικών αποδόσεων των αγίων έγινε 

διαπραγματεύσιμο από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς μετά το Τριδέντο. Ο ίδιος ο 

Borromeo στο Instructionum fabricae καταδίκαζε την πρακτική των καλλιτεχνών να 

λαμβάνουν ως μοντέλα την φυσιογνωμία άλλων προσωπικοτήτων ζωντανών ή νεκρών 

αναφορικά με τις αναπαραστάσεις των αγίων, αξιώνοντας από τους καλλιτέχνες να δίνουν 

στις μορφές την φυσιογνωμία εκείνη που ανταποκρίνεται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο στην 

πραγματική τους όψη.179 Αντίστοιχες και πιο συγκροτημένες διατυπώσεις εκφράστηκαν κι 

από άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως αυτές του Paleotti στο Discorso.180 
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Η δημιουργία νεκρικών εκμαγείων, καθώς και η συμβολή τους στην ολοένα και ευρύτερη 

διάδοση της εικόνας των νεοφανών αγίων εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο. Οι μάσκες 

από γύψο, κερί, πηλό κι άλλα υλικά απεικόνιζαν πιστά τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με 

ακριβείς και μετρημένες διαστάσεις. Χρησιμοποιήθηκαν από τους διάφορους φορείς και 

υποστηρικτές των νέων λατρειών, όπως τάγματα, τοπικές εκκλησίες, εκκλησιαστικές 

οργανώσεις, ώστε να πολλαπλασιάσουν και να διαδώσουν ευρύτατα την αυθεντική εικόνα 

των προβεβλημένων υποψηφίων τους. Οι απεικονίσεις προσδιορίζονταν ως αληθινές 

εικόνες, από την αρχή της εμφάνισής τους, λειτουργούσαν ως αντιπροσωπευτικά πορτραίτα 

ενός σεβάσμιου προσώπου, αλλά και ως λατρευτικές εικόνες, παρά τον πρόσφατο θάνατο 

του εικονογραφούμενου και την μη απόδοση κάποιας μορφής αγιότητας από την Ρώμη.181 

Από την άλλη, έργα με το διακριτικό vera effigies κάλυπταν και λιγότερο άμεσες 

λειτουργίες, όπως την προσπάθεια αντανάκλασης, σύμφωνα με τον Paleotti, των ενδόμυχων 

πτυχών και ψυχικών συναισθημάτων του προσωπογραφούμενου, ώστε η ομοιότητα να 

συγκινεί και να διαποτίζει με σέβας κι ευλάβεια όσους τα κοιτούν.182 Η θέση αυτή δεν ήταν 

άγνωστη στους κόλπους της Εκκλησίας, καθώς εκφραζόταν πλειστάκις σε κείμενα κι άλλων 

εκκλησιαστικών συγγραφέων της περιόδου, πέραν του Μπολονιέζου επισκόπου, όπως αυτά 

των Comanini και Gilio.183 Η παραπάνω αντίληψη βασιζόταν στην προσαρμογή σταθερών 

εικονογραφικών γνωρισμάτων και τυπολογιών στις προσωπογραφίες των νεοφανών αγίων, 

αναγνωρίσιμων –συνειδητά ή ασυνείδητα– από το σύγχρονο κοινό σαν αποτέλεσμα της 

διαχρονικής έκθεσης των πιστών, μέσω της θρησκευτικής άσκησης, σε μια μακρά παράδοση 

αναπαραστάσεων άλλων αγίων.184 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου έργου της πρώιμης εικονογραφίας του Borromeo 

είναι το χαρακτικό του Marcello Clodio το 1588, αφιερωμένο στον Federico Borromeo (εικ. 

14).185 Ο τύπος κι η διαρρύθμιση της εικαστικής επιφάνειας ήταν συνηθισμένα εκείνη την 

περίοδο αποτελώντας πρότυπο εικονογράφησης για μια σειρά νέων αγίων. Η στάση και 

παρουσίαση του Carlo στο κεντρικό διάχωρο, ενώπιον του Εσταυρωμένου, θα παγιωθεί ως 

μία από τις πλέον χαρακτηριστικές του αρχιεπισκόπου. Το ιδιαίτερο, πάντως, ενδιαφέρον 

στον εν λόγω εικονογραφικό τύπο αποτελούν οι πλευρικές σκηνές κι οι συνθέσεις στην 

κορυφή του χαρακτικού. Εκατέρωθεν, λοιπόν, της κεντρικής απεικόνισης αναπτύσσονται οι 

Επτά Πράξεις του Ελέους, όπου αριστερά βρίσκονται οι πνευματικές και δεξιά οι υλικές, ενώ 

την σύνθεση επιστέφουν οι τρείς προσωποποιήσεις των θεολογικών αρετών (caritas, fides, 

spes). Η επιλογή εικονογράφησης του θέματος των Επτά Πράξεων του Ελέους μοιάζει 
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εύλογη, εξαιτίας της απήχησης για την δράση του επισκόπου στην διάρκεια του λοιμού.186 

Ωστόσο, η απεικόνιση των θεολογικών αρετών, άμεσα συνδεόμενες με την αγιότητα, 

αποτελούν ένδειξη πως το ζήτημα της αγιοσύνης του αρχιεπισκόπου εισήχθη και στην 

εικονογραφία και μάλιστα με παπική έγκριση (privilegio papale), όπως προτείνει η επιγραφή. 

Εν προκειμένω, η απεικόνιση του Carlo Borromeo με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της 

σκελετωμένης, σχεδόν αγένειας και κουρασμένης όψης σε συνδυασμό με τον Εσταυρωμένο, 

του βιβλίου, της καρδινάλιας αμφίεσης κι άλλων γνωρισμάτων, καλούν τον θεατή να 

αντιληφθεί την ανάδειξη των χριστιανικών αρετών του αρχιεπισκόπου, διατηρώντας μια 

επιπλέον συναισθηματική φόρτιση. Τέτοιου είδους εικόνες συναντούμε συχνά και στην 

εικονογραφία των Λογιόλα, Saverio, Τερέζα της Άβιλα, Neri κ.α.187 

Κυκλοφορούσαν ευρέως κι άλλα έργα που δεν προσδιορίζονταν ως κοσμικά πορτραίτα ή 

ήταν φιλοτεχνημένα εκ του φυσικού, με έντονο εγκωμιαστικό χαρακτήρα και πληθώρα 

αλληγορικών και διακοσμητικών στοιχείων. Αναφέρομαι στο χαρακτικό των Agostino 

Carracci και Francesco Terzi, εκτελεσμένο ένα μόλις χρόνο μετά τον θάνατο του Carlo με 

αφιέρωση στον δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (παραγγελιοδότης;), δείγμα της 

ακτινοβολίας του αρχιεπισκόπου στην βόρεια Ιταλία (εικ. 15).188  Το κέντρο βάρους βρίσκεται 

στο πορτραίτο τριών τετάρτων του επισκόπου στο κέντρο σ’ένα διακοσμημένο tondo 

απηχώντας σύγχρονα παραδείγματα, όπως του Antonio Campi στο Cremona Fedelissima 

του 1585. 189  Στον δακτύλιο που εγγράφεται στο tondo υπάρχει λατινική επιγραφή 

«CAROLUS BONRHOMEUS S.R.E.P. CARDIN. TIT. SANC. PRAXEDIS. ARCHIEP. 

MEDIOLAN. VIX. AN. XLVII. OB. III. NOVEMB. CIƆ CILXXXIIII». Παραπλεύρως του 

κεντρικού διαχώρου διακρίνονται χερουβείμ κρατώντας αντικείμενα χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων του Borromeo (π.χ. galero, αρχιερατική ράβδος, επισκοπική μίτρα, 

ποιμαντορική ράβδος κ.α.), δηλώνοντας την διττή ιδιότητα του Carlo Borromeo ως 

καρδιναλίου της Καθολικής Εκκλησίας κι επισκόπου της πόλης του Μιλάνου. 

Η εικόνα του Carlo αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά ως το κέντρο μιας σύνθεσης 

νοηματοδοτούμενης από αλληγορικές συνθέσεις ολόγυρα, σχετικές με την εξύμνηση που 

έχαιρε εκείνα τα χρόνια η μορφή του αρχιεπισκόπου. Ξεκινώντας από ψηλά και την επίστεψη 

διακρίνουμε τις μορφές της Πίστης (IN FIDE VICTORIA) και της Πραότητας (IN PACE 

DISCIPLINA) να πλαισιώνουν, αριστερά και δεξιά, την σύνθεση στο κέντρο. Η τελευταία, 

συγκροτούμενη από δύο θηλυκές μορφές και μια τρίτη δαιμονική, αφορά έννοιες όπως η 

προσευχή κι η νηστεία, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από την επιγραφή κάτωθι (oratio 

cum ieiunio). Πρόκειται για σαφείς υπαινιγμούς στις χριστιανικές αρετές του αρχιεπισκόπου-
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καρδιναλίου, κάτι που δηλώνεται σαφώς (NON POTEST ABSCONDI). Ταυτόχρονα, στο 

κάτω μέρος του έργου αναπτύσσονται θέματα που αφορούν το ποιμαντορικό έργο του Carlo, 

αντικείμενο αναφοράς των κυριότερων επιγραφών στο έργο (BONUS PASTOR και FACTUS 

FORMA GREGIS), όπου εκατέρωθεν απεικονίζεται ένας πάστορας άλλοτε να καθοδηγεί το 

ποίμνιό του κι άλλοτε να σκοτώνει τον λύκο που ήταν υπεύθυνος για την σφαγή των αμνών. 

Οι διάφορες αναφορές προς τον Carlo υπαινίσσονται τη μυθική διάσταση της 

προσωπικότητας αλλά και το πρότυπο για το ποίμνιο.190 Συστήνεται ως ένας υποδειγματικός 

καθολικός, του οποίου ο ζήλος κι η δράση δείχνουν τον δρόμο για ένα ενάρετο εκκλησιαστικό 

βίο. Το έργο είναι μια από τις πρώτες απεικονίσεις του αρχιεπισκόπου, όπου φέρεται να 

ενσαρκώνει θείες αρετές σε μια ατμόσφαιρα αγιοσύνης, δίνοντας την αίσθηση ανύψωσης 

στους βωμούς των εκκλησιών σε ισοτιμία με τους υπόλοιπους αγίους της Εκκλησίας.191 Είναι 

ένα μοτίβο που θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο σημασία σε εικονογραφικό επίπεδο. 

Η πιο γνωστή προσωπογραφία του Carlo αυτής της πρώιμης περιόδου δεν ήταν άλλη 

από την ελαιογραφία σε προφίλ της Ambrosiana (εικ. 16), παραγγελία του Federico 

Borromeo στα τέλη του 16ου αιώνα, η οποία για πολλά χρόνια αποδιδόταν στον Figino ως το 

αποτέλεσμα των παραπάνω σχεδίων, ενώ αποτέλεσε κι αντικείμενο σειράς αναπαραγωγών 

της ίδιας εικόνας του ιεράρχη.192 Την εικόνα αναφέρουν ρητά κι οι απογραφές της συλλογής 

του Federico δίχως περαιτέρω πληροφορίες ως προς το όνομα του δημιουργού.193  Στις 

καταγραφές ξεκάθαρα αναφαίνεται ο προσδιορισμός ως «το πιο αληθινό πορτραίτο» του 

Carlo, μια υπόδειξη σε τέλεια συμφωνία με την αρχαιότροπη επιγραφή όπισθεν του έργου 

«verior effigies sancti Caroli».194 Ο σκοπός ήταν ο καθορισμός ενός πορτραίτου στα μάτια 

όλων ως μια αληθινή αναπαράσταση της όψης του αρχιεπισκόπου, μια αληθινή εικόνα, ώστε 

γύρω απ’αυτό να δομηθεί ένα μοντέλο και σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε θα 

επιχειρούσε κατόπιν να αποδώσει εικαστικά τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. Άλλωστε, 

για τον ίδιο τον Federico η αναζήτηση των αληθινών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών 

πολλών προσωπικοτήτων του πρόσφατου ή απώτερου παρελθόντος αποτελούσε ένα από 

τα πλέον σημαντικά στοιχεία της δραστηριότητας του ως συλλέκτης έργων τέχνης, όπως 

απεδείχθη από τις πολλές παραγγελίες πορτραίτων, εκκλησιαστικών και μη, στην διάρκεια 

του βίου του εφοδιάζοντας την συλλογή της Ambrosiana.195 
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Η αυστηρή κι ατάραχη όψη προφίλ του αρχιεπισκόπου, απομακρυνόμενη από τα γεμάτα 

αμεσότητα σχέδια των Soleri και Peterzano, αποτέλεσε πρότυπο για την μετέπειτα 

εικονογραφία του αρχιεπισκόπου, τόσο στα πορτραίτα όσο και στις συνθέσεις μεγάλης 

κλίμακας με το γύρισμα του αιώνα. Αυτό φαίνεται όχι μόνο απ’τα πολλά αντίγραφα του 

έργου, αλλά και σε αυτοτελείς συνθέσεις, στις οποίες οι απηχήσεις του πορτραίτου της 

Ambrosiana παρέμειναν ισχυρές. Άλλα παραδείγματα αποτελούν μεταγενέστερα έργα της 

Ambrosiana196 και του Collegio Borromeo197 (εικ. 17-18), τα οποία αποδίδονταν για χρόνια 

στον Figino και σε άλλους λομβαρδούς ζωγράφους.  Τα έργα απηχούν πορτραίτα της 

περιόδου των Sforza και Visconti (π.χ. Bonifacio Bembo, Ambrogio de Predis κ.α.), 

απεμπολώντας όμως κάθε εκκοσμίκευση, επικεντρωμένα σε θρησκειολογικές και θεολογικές 

κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα στην ιδιότητα κι αξίωμα του καρδιναλίου, στην λατρεία 

του Εσταυρωμένου και των Θείων Μυστηρίων.198 Είναι εικόνες λιτές, πιστές στο επίσημο 

decorum, ενώ διακρίνεται ταυτόχρονα η προσήλωση των καλλιτεχνών στην όσο το δυνατόν 

πιστότερη απεικόνιση του προσωπογραφούμενου, δηλωτικό της καλλιτεχνικής αντίληψης 

των δύο Borromeo.199 

Εκτός των παραπάνω παρατηρούνται και πιο σύνθετα έργα, στα οποία δεσπόζει η μορφή 

του Borromeo μεταξύ άλλων παραδοσιακότερων ιερών μορφών. Παράδειγμα αποτελεί η pala 

του Enea Salmeggia για την Santa Maria delle Neve με θέμα την Παναγία εν δόξη μαζί με 

τους Αγίους Αμβρόσιο και Carlo Borromeo, εκτελεσμένο το 1603, σήμερα στο Castello 

Sforzesco (εικ. 19) και φέρει υπογραφή «ENEAS SALMETIA IB.GOM.SIS F.MDCIII». 200 Ο 

Salmeggia εικονογραφούσε συχνά τον Borromeo με την pala του Castello Sforzesco να 

αποτελεί ένα από τα πρώτα αυτά παραδείγματα. Το έργο συνιστά από τις πρώτες γνωστές 

απεικονίσεις του ιεράρχη με χαρακτηριστικά επιπέδου εικόνας για βωμό, ως συνέπεια της 

οσιοποίησης το 1603. Φανερή είναι η αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες αναπαραστάσεις, 

όπως κι η μη διαφοροποίηση μεταξύ Αμβροσίου κι αρχιεπισκόπου στο πρώτο επίπεδο, 

περιστοιχιζόμενοι από δευτερεύουσες ιερές μορφές, προσευχόμενοι ενώπιον της Παρθένου 

με το βρέφος, έχοντας στο βάθος την πόλη του Μιλάνου.201 Η γονατιστή μορφή του Carlo 

στην δεξιά πλευρά του κάτω μέρος του έργου σε ικετευτική στάση συνιστά τυπικό 

παράδειγμα της εικονογραφίας του, δίνοντας έμφαση στις θεολογικές αρετές δεδομένης και 

της τρέχουσας διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης αγιοποίησης. Επίσης, η συγκεκριμένη 
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 Βλ. Ciardi, 1968, σελ. 115· Jones, 1993, σελ. 355. Για την απόδοση στον Giuliano Pozzobonelli, βλ. Rossi / Rovetta, 1997, 
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 Το έργο φέρει επιγραφή, πιθανότατα μεταγενέστερη, στην δεξιά κάτω μεριά όπου αναφέρει: «DIVUS CAROLUS 
BORROMAEUS CARDINALIS ARCHIEP. MEDIOL. – COLLEGII BORROMAEORUM PARENS ET CONDITOR». Οι Ciardi και 
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 Ferro, 1984, σελ. 259. 
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 Terzaghi, 2002, σελ. 352. 
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 Basso / Natale, 2005, σελ. 126. 
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 Τα πρότυπα του Salmeggia πηγάζουν κυρίως από έργα αντίστοιχης θεματολογίας φιλοτεχνημένα το πρώτο μισό του 16
ου

, 
κυρίως του Ραφαήλ, αλλά και καλλιτεχνών που έδρασαν στο Μπέργκαμο και στη Μπρέσια. Τα δάνεια από τις διάσημες εικόνες 
του Ούμβριου καλλιτέχνη εντοπίζονται κυρίως στις Madonna Sistina και Madonna di Foligno. Η πρώτη βρισκόταν εκείνα τα 
χρόνια στην Πιατσέντζα (μοναστήρι Αγίου Σίξτου), αρκετά κοντά τόσο από το Μπέργκαμο όσο και από το Μιλάνο, ενώ μεγάλο 
μέρος της παραγωγής του Ραφαήλ γνώρισε ευρεία διάδοση μέσω χαρακτικών, βλ. Ruggeri, 1966, σελ. 20∙ Lanzeni, 2003, σελ. 
16-18, 30, υποσημ. 59. 
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στάση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές από τον ίδιο τον Salmeggia και σε μεταγενέστερα 

έργα του.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως o Salmeggia επαναχρησιμοποιεί ζωγραφικές φόρμες των 

αρχών του 16ου αιώνα, κυρίως του Ραφαήλ και των μαθητών του, σε ένα πλαίσιο τάξης κι 

ευλάβειας.202 Ο προσανατολισμός του καλλιτέχνη ευθυγραμμίζεται σαφώς στις επιταγές της 

Αντιμεταρρύθμισης περί «καταλληλότητας», αλλά και την ικανότητά τους να διεγείρουν 

συναισθήματα προκαλώντας συγκίνηση.203 Η ζωγραφική του Salmeggia αποτελεί έκφραση 

της μεταρρύθμισης της τέχνης που επιβλήθηκε στην Λομβαρδία αρχικά από τον Carlo 

Borromeo κι εν συνεχεία από τον Federico, κάτι που θα δούμε με περισσότερη ακρίβεια 

παρακάτω μελετώντας τα μεγάλα εικονογραφικά σύνολα προς τιμήν του επισκόπου.204 

Συνοπτικά γι’αυτά τα πρώιμα έργα θα λέγαμε πως δεν συνιστούν ένα ομοιογενές corpus, 

αλλά διάσπαρτες εικόνες που έχουν ως κοινή συνισταμένη την προσωπογραφία του Carlo, 

ως ανάγκη αποτύπωσης μιας όσο το δυνατόν πιστής φυσιογνωμίας, αλλά κι αντανάκλαση 

των πρώτων βημάτων της προσπάθειας καλλιέργειας μιας λατρείας. Η διάδοση των έργων 

αυτών πιθανολογούμε πως εξαντλείται μονάχα στις περιπτώσεις ορισμένων χαρακτικών και 

συνθέσεων που φιλοξενούνταν στο εσωτερικό εκκλησιών, καθώς και προκαταρκτικών 

σχεδίων και συνθέσεων που φυλάσσονταν σε ιδιωτικές συλλογές.  

2.) Εικονογραφικοί κύκλοι 

Σημαντική θέση στη δόμηση της εικονογραφίας του Carlo Borromeo καταλαμβάνουν τα 

εικονογραφικά σύνολα κατά την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, που υλοποιήθηκαν στο 

εσωτερικό εντός του Duomo, του Collegio Borromeo στην Παβία, του Αγίου Πέτρου της 

Ρώμης και στην Αρχιεπισκοπή του Μιλάνου. Τα δύο πρώτα σύνολα βρίσκονται in situ, ενώ 

αυτό της Ρώμης δεν σώζεται και το γνωρίζουμε μέσα από περιγραφές χρονικών αλλά και την 

αναπαραγωγή ορισμένων σκηνών σε χαρακτικά. Τα έργα στον Duomo και τον Άγιο Πέτρο 

είχαν δημόσιο χαρακτήρα, ενώ του Collegio Borromeo και της Αρχιεπισκοπής ιδιωτικό.  

Η εκτέλεση των έργων ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο, όπου η εξέταση της υπόθεσης του 

Borromeo είχε μόλις ξεκινήσει και το όλο εγχείρημα γίνεται κατανοητό ως μια πτυχή του 

μηχανισμού που προωθούσε την επίτευξη της αγιοποίησής του.205 Οι δύο Borromeo ήταν 

εξέχοντα μέλη μιας εκ των επιφανέστερων οικογενειών206 της Λομβαρδίας κι ως γνωστόν οι 

μεγάλοι αριστοκρατικοί οίκοι της ιταλικής χερσονήσου μονοπωλούσαν τις υψηλές διοικητικές 

θέσεις τόσο σε κοσμικό όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, ενώ επιδίωκαν με την βοήθεια 

των τεχνών να αναδείξουν τα κατορθώματά τους ταυτίζοντας την κοσμική με την 

εκκλησιαστική εξουσία. Ιδιαίτερα στην περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης ανιχνεύονται πολλά 
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 Lanzeni, 2003, σελ. 16. Αντίστοιχη διαπραγμάτευση ακολούθησε σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του παραγωγή ο Salmeggia. 
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 Ο Salmeggia είχε ίδια γνώση των αναζητήσεων περί της θρησκευτικής τέχνης από την Εκκλησία ως θεωρητικός και 
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 Βλέπε De Pascale, 1986, σελ. 6-15· Morandotti, 1991, σελ. 166-182. 
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 Rosci, 1964, σελ. 30· Neilson, 1969, σελ. 233. 
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 Η οικογένεια Borromeo λαμβάνει εξέχουσα θέση στο βιβλίο του Μιλανέζου Paolo Morigia, που περιγράφει τις πιο ευγενικές 
οικογένειες του Μιλάνου. Βλ. Morigia, 1595, σελ. 93-98. 



32 
 

τέτοια σύνολα.207 Τα παραδείγματα οικογενειών (Farnese, Μέδικοι κ.α.) ή άλλων δυνάμεων 

(π.χ. Βατικανό, Ισπανοί) είναι πολλά, ενώ το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την περίπτωση 

των Borromeo. 

2.1.)  Ο κύκλος του Βίου στο εσωτερικό του Καθεδρικού  

 Θα ξεκινήσουμε από τον εικονογραφικό κύκλο του Duomo, τα λεγόμενα και quadroni 

εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους, που κατέχει την σημαντικότερη θέση στην εικονογραφία 

του Borromeo με επεισόδια παρμένα από τον βίο του Borromeo. Το σύνολο ολοκληρώθηκε 

μεταξύ 1602-1604, την περίοδο δηλαδή μετά την οσιοποίηση του αρχιεπισκόπου. Το 

συνολικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μεταγενέστερα, το 1610, με τα επεισόδια των 

Θαυμάτων στο πλαίσιο των εορτασμών για την αγιοποίηση του αρχιεπισκόπου.208 Αμφότεροι 

αναρτήθηκαν στις αψίδες μεταξύ κεντρικού και πλαϊνών κλιτών· κάτι που ισχύει μέχρι και 

σήμερα.209 Τα quadroni ως έργα διατηρούνται ακέραια σε αντίθεση με άλλα σύνολα της 

περιόδου.210 Παραγγέλθηκαν από το αρμόδιο σώμα του Καθεδρικού (Capitolo della Fabbrica 

del Duomo) στα πλαίσια της εκστρατείας προώθησης της υπόθεσης αγιοποίησης του Carlo 

Borromeo. Τα έργα είχαν σαφείς θεολογικές, διδακτικές, αλλά και οικονομικές λειτουργίες, 

όπως η παγίωση της αγιογραφικής αλήθειας, η επίδειξη των χριστιανικών αρετών του 

Borromeo προς μίμηση, ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η ενθάρρυνση προς το ποίμνιο 

για προσφορές και αναθήματα στον τύμβο του αρχιεπισκόπου. 

 Η λατρεία των αγίων μπορεί να επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Τριδέντο κι οι πρώτες 

αγιοποιήσεις να ήταν γεγονός μετά από μια μεγάλη παύση –Diego de Alcalá (1588), Jacek 

Odrovaz (1594), Raimundo de Peñafort (1601) και Francesca Romana (1608)–, όμως αυτοί 

οι νέοι άγιοι ήταν από αιώνες νεκροί, με παγιωμένα τελετουργικά και πλειάδα θαυμάτων που 

συνόδευε την λατρεία τους. Χαρακτηρίζονταν, εν ολίγοις, από τα τυπικά σημάδια αγιότητας 

που επικρατούσαν στις διαδικασίες ανακήρυξης και πριν την παύση του 16ου αιώνα. Ο 

Borromeo, αν και η φήμη του ως θαυματουργού προωθείτο, δεν έχαιρε της αναγνώρισης 

που είχαν από χρόνια οι παραπάνω νέοι άγιοι, ενώ κι η διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων 
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 Από τα πολλά παραδείγματα επισημαίνουμε τις περιπτώσεις της Villa Farnese στην Caprarola σε νωπογραφίες του Taddeo 
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βρισκόταν στα πρώτα της στάδια. Για την περίπτωσή του επιλέχθηκε από την Εκκλησία μια 

τακτική με άξονες την φήμη του ως ιδανικού ιεράρχη, πιστού τέκνου του Τριδέντου και πλέον 

αντιπροσωπευτικού εκπροσώπου της μεταρρύθμισης στην Καθολική Εκκλησία από τα μέσα 

του αιώνα, καθώς ήταν γνωστός μάλλον για την δράση του παρά για τις θεωρητικές του 

αναζητήσεις. Για τους συγχρόνους του η αύρα αγιότητάς του γινόταν αντιληπτή μέσω της 

actio –π.χ. από την στάση του στον μεγάλο λοιμό του Μιλάνο μεταξύ 1576-1578–, η οποία 

προσλάμβανε μονάχα έμμεσα χαρακτηριστικά υπερβατικής διαμεσολάβησης. 

 Η εικονογραφία του δεν θα αφορούσε κάποιον άγιο εισηγμένο στο ρωμαϊκό εορτολόγιο με 

γνωστό τελετουργικό, ενώ από τις εικόνες απαιτείτο ακρίβεια στα αναπαριστώμενα γεγονότα 

προωθώντας ένα νέο είδος αγιογραφικής αφήγησης με την απεικόνιση ενός δυνάμει αγίου 

δίχως διακριτές υπερφυσικές ιδιότητες. Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο του κύκλου, πέραν της 

εύληπτης εικονογράφησης, στάθηκε ο σεβασμός στην «ιστορική ακρίβεια» (verità storica), με 

την έννοια της πιστότητας στην θρησκευτική διήγηση. Η εργαλειοποίηση της έννοιας δεν 

συνιστούσε μια νέα διεκδίκηση της Καθολικής Εκκλησία, αλλά μια απαίτηση κοινή από τα 

μέσα του 15ο αιώνα, όπου έπαιρνε διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την περιοχή και τις 

διάφορες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι Ορατοριανοί είχαν την μεγαλύτερη συμβολή 

στην ανάπτυξή της – π.χ. ο Cesare Baronio του Martyrologium Romanum (α΄ έκδ. το 1583, 

β΄ αναθεωρ. έκδ. το 1586) και των Annales Ecclesiastici (1588-1607)– χρησιμοποιώντας την 

ως θεωρητικό εργαλείο υπεράσπισης της ρωμαιοκαθολικής παράδοσης κι ως επίσημη 

απάντηση στις προτεσταντικές κατηγορίες. Λόγιοι κι επίσκοποι μετήλθαν της έννοιας στα 

θεωρητικά τους κείμενα αλλά και στα πλαίσια της εκκλησιαστικής πρακτικής, τονίζοντας την 

σπουδαιότητά της σε σχέση τόσο με την εικονογραφία211 όσο και με διεργασίες σημαντικές 

για την Εκκλησία, όπως αυτές της «χριστιανικής αρχαιοδιφίας» κι των μαρτύρων.212  

 Με την σειρά των είκοσι quadroni του Βίου παρατηρούμε την προσπάθεια εικαστικής 

αποτίμησης των πράξεων του Borromeo σε παράλληλη σύνδεση με τις πολλές βιογραφίες 

που εμφανίστηκαν από τον θάνατό του. Τα μνημειακά έργα δεν εκφράζονταν μονάχα μέσω 

της εικόνας, αλλά του συνδυασμού τους με το κείμενο, όπως εξηγείται από τις σύντομες 

επιγραφές (cartelle), προσαρμοσμένες στη βάση κάθε έργου από το 1603, υποβάλλοντας 

την ερμηνεία.213 Οι σκηνές είναι αρκετά δασκαλίστικες ώστε το ποίμνιο, ακόμα και απαίδευτο 

ή αναλφάβητο, να μπορεί να εκτιμήσει σημαντικό μέρος των αφηγήσεων. 

i.) Ο χώρος έκθεσης κι η ανάθεση της παραγγελίας 

Στην προσπάθειά να κατανοήσουμε τους λόγους παραγωγής και λειτουργίας των 

quadroni ξεκινάμε από τον χώρο έκθεσης, την παραγγελία και ανάθεση των έργων. Ο 
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Καθεδρικός, το σημείο αναφοράς214 της αρχιεπισκοπικής αρχής στην Λομβαρδία, συνδέθηκε 

όσο κανένας άλλος ναός με τον ίδιο τον Carlo Borromeo, του οποίου οι εκτεταμένες 

παρεμβάσεις στο εσωτερικό του (π.χ. άμβωνας, Αγία Τράπεζα, πρεσβυτέριο, βαπτιστήριο, 

πρόσοψη κ.α.) συνιστούσαν πιστή εφαρμογή των θέσεων αναφορικά με την εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική, όπως ανέπτυξε ο ίδιος ο Carlo στο Instructionum Fabricæ.215 

 Οι πληρεξούσιοι της Fabbrica του Duomo επιφόρτισαν το 1602 τους ιερείς Alessandro 

Mazenta και Gerolamo Simonetta, αρμόδιους σε καλλιτεχνικά ζητήματα, να προχωρήσουν 

στην ανάθεση ζωγραφικών έργων με θέμα τα σημαντικότερα επεισόδια του βίου του Beato 

Borromeo σε ομάδα τοπικών ζωγράφων.216 Η εικονογράφηση ολοκληρώθηκε μεταξύ 1602-

1604. Μεταξύ των καλλιτεχνών ήταν οι Giovanni Battista Crespi ή "Cerano" (1567/68-1633), 

Camillo Landriani ή "Duchino" (1560-1618;), Giovan Battista (1561-1630) και Giovanni Mauro 

della Rovere (1575-1640) ή "Fiammenghini", Giovan Domenico Pellegrini (περ. 1580-περ. 

1625), Carlo Buzzi (1577-1638) και Carlo Antonio Procaccini (1571-1605;).217 Στην επιλογή 

των καλλιτεχνών παρενέβησαν ο αρχιεπίσκοπος κι ο Mazenta, επιβάλλοντας τον Cerano 

στην ομάδα των καλλιτεχνών. 218  Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Νοβαρέζος 

καλλιτέχνης εκτός από επιλογή του ίδιου του Borromeo κατείχε κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα 

με την φιλοτέχνηση δεκαεννέα προπαρασκευαστικών σχεδίων (bozzetti, εικ. 20-32) εν είδη 

προτύπων για το σύνολο των έργων.219 Αντίστοιχα, κι άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών, που 

ανέλαβαν να εκτελέσουν παραγγελίες των quadroni, χαρακτηρίζονται από σχέσεις με την 

Fabbrica που διατηρούσαν είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.220 

 Αναφορικά με τον επιμερισμό των έργων μεταξύ 1602-1604, η ανάθεση έχει ως εξής: 

 1602: Δύο έργα από τον Cerano (Η Πώληση του Πριγκιπάτου της Oria και η Διανομή των 

Χρημάτων στους Φτωχούς και η Επίσκεψη στο Λοιμοκαθαρτήριο, εικ. 33-34), Τέσσερα από 

τον Duchino (Η Απάρνηση των Υψηλών Αξιωμάτων και των Τίτλων Τιμής, Οι Επισκέψεις στο 
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 Βλέπε σχετικά Spiriti, 2000, σελ. 67-69. 
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 Για τις επεμβάσεις στο Duomo, βλ. Denti, 1988· Barton, 1997· Repishti, 1997· Stabenow, 2006· Repishti / Schofield, 2004. 
216

 Η απόφαση για την παραγγελία αναλήφθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1602 μετά από πρόταση του πρωθιερέα του Duomo και 
στενό συνεργάτη του Federico Borromeo Alessandro Mazenta, στον οποίο και σε συνεργασία με τον πρύτανη του Duomo 
Gerolamo Simonetta ανατέθηκε το καθήκον ελέγχου εικονοποίησης των σκηνών των δύο εικονογραφικών κύκλων του Duomo 
σχετικών με τον Carlo Borromeo, βλ. σχετικά Rosci, 1964, σελ. 66 και 1965, σελ. 24, 226· Turchini, 1984, σελ. 15-21, 45. Για 
την σχέση του Alessandro Mazenta με τα εικαστικά και τον Duomo, βλ. Verga, 1918· Milano, 2001.  
217

 Η εκτίμηση του Marco Rosci για τις ζωγραφικές ικανότητες του Cerano, όπως φαίνεται και από τις πολλές δημοσιεύσεις για 
το καλλιτεχνικό του έργο, βάρυνε εναντίων των υπόλοιπων καλλιτεχνών, των οποίων τα έργα θεωρήθηκαν απλώς αξιοπρεπείς 
προσθήκες δίπλα σε εκείνα του Νοβαρέζου, βλ. Neilson, 1969, σελ. 231, και Ferro, 1984, σελ. 260. Λίγα γνωρίζουμε για τους 
καλλιτέχνες αυτούς, πέρα από αποσπασματικές αναφορές στα πλαίσια των ερευνών για τους τρεις παραπάνω πιο διάσημους 
εκπροσώπους της λομβαρδικής τέχνης, βλ. για τον Camillo Landriani, βλ. Mojana, 1985· Montinari, 1985. Για τους αδελφούς 
della Rovere, βλ. Baroncelli, 1965· Ruggeri, 1969· Coppa, 1972. Για τον Carlo Buzzi, βλ. Coppa, 1989. 
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 Turchini, 1984, σελ. 45. Ο Cerano εργαζόταν για τους Borromeo ήδη από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του 
σταδιοδρομίας, βλ. Nova, 1983· Rosci, 2000, σελ. 21· Stoppa, 2005. 
219

 Rosci, 1964, σελ. 71-72, εικ. 89-101. Δεν έλειψαν βέβαια και αντίθετες απόψεις που αμφισβητούν τα συμπεράσματα του 
Rosci, εκτιμώντας τα έργα ως προϊόντα μεταγενέστερης περιόδου, οδηγώντας μάλιστα τον Rosci σε αναθεώρηση, βλ. Neilson, 
1969, σελ. 238· Rosci, 2000, σελ. 102.  
220

 Ο Carlo Buzzi όφειλε την παραγγελία των δύο έργων που εκτέλεσε το 1603 και 1604 στον πατέρα του Lelio Buzzi, για χρόνια 
αρχιτέκτονας της Fabbrica ως capomaestro, ενώ ήταν και εκ των πρώτων αρχιτεκτόνων της Ambrosiana. Ο Domenico Pellegrini 
με την σειρά του σχετιζόταν επίσης με την οικογένεια Borromeo, όπου πέρα από την παραγγελία ενός quadrone εκτέλεσε και 
σειρά νωπογραφιών στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής με τον ίδιο ακριβώς εικονογραφικό άξονα, ενώ η συγγενική του σχέση με τον 
Pellegrino Tibaldi, αγαπημένο αρχιτέκτονα του Carlo, δεν πρέπει να αγνοηθεί, βλ. Coppa, 2002. Ο Carlo Antonio Procaccini 
απ’την άλλη ήταν μέλος σημαντικής οικογένειας καλλιτεχνών από την Μπολόνια που στο σύνολό τους εργάστηκαν στο Duomo 
και τους Borromeo, όπως ο Camillo διαχρονικά, αλλά κι ο Giulio Cesare μεταγενέστερα στον κύκλο των Θαυμάτων, βλ. για τον 
Carlo Antonio Procaccini, Crispo, 2003. 
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Τορίνο και στη Valle Mesolcina και η Τέλεση των Θείων Μυστηρίων στους Μολυσμένους, εικ. 

35-38). Τα δύο πρώτα εκτελέστηκαν σε συνεργασία με τον Francesco Mazzucchelli ή 

"Morazzone" (1573-1626). Τέσσερα έργα στους αδελφούς Fiammenghini (Η Απόπειρα κατά 

της ζωής του Carlo, η Επίσκεψη στο Sacro Monte του Varallo, οι Τοπικές Επισκοπικές 

Σύνοδοι κι η Πομπή του Sacro Chiodo, εικ. 39-42). 

 1603: Δύο έργα ο Cerano (Η Ίδρυση στο Μιλάνο των Κολλεγίων των ταγμάτων των 

Ιησουιτών, Θεατίνων και του Αγίου Βαρνάβα και Η Ανέγερση και Ευλογία των Σταυρών, εικ. 

43-44), ένα ο Duchino (Ίδρυση μονών για τις Καπουκίνες μοναχές, τις Παρθένες της Αγίας 

Ούρσουλας και τις Χήρες της Αγίας Άννας, εικ. 45), ένα οι Fiamminghini (οι Επισκέψεις στις 

Επισκοπές, εικ. 46), ένα ο Carlo Buzzi (Η Ίδρυση της Congregazione degli Oblati, εικ. 47), κι 

ένα ο Giovan Domenico Pellegrini (Η Πομπή των Ιερών Λειψάνων, εικ. 48). 

 1604: Δύο ο Duchino (Η Επίσκεψη στους Ασθενείς και η Νυχτερινή Αγρυπνία, εικ. 49-50), 

ένα ο Buzzi (Η Ίδρυση των Διδακτηρίων των Χριστιανικών Δογμάτων (εικ. 51) κι ένα ο 

Carlantonio Procaccini (O Θάνατος του Carlo Borromeo, εικ. 52).221 

ii.) Η τυπολογία των έργων 

 Τα quadroni αφορούν επεισόδια θαυματουργής πρόνοιας και πρωτοκαθεδρίας της 

Εκκλησίας, εξύμνησης των θεσμών της, λατρείας των ιερών κειμηλίων και εικόνων, των 

Θείων Μυστηρίων, θρησκευτικής άσκησης, προσωπικού μαρτυρίου, καθώς και καλού 

θανάτου (buona morte)· αφηγήσεις συχνές σε σύνολα νεοφανών αγίων παντού στην 

χερσόνησο.222 Τα έργα αφορούν στο σύνολό τους το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Carlo 

διατέλεσε αρχιεπίσκοπος του Μιλάνο και όχι μια ευρύτερη επισκόπηση του βίου του. Ήταν 

μια επικέντρωση που συνδεόταν με την παρακίνηση της Εκκλησίας προς το ποίμνιο για 

ενεργή συμμετοχή στην χρηματοδότηση της υπόθεσης αγιοποίησης μέσω διενέργειας 

προσφορών και αναθημάτων στον τάφο του Carlo.223  

Για να γίνει πάντως κατανοητή η τοπική διάσταση των quadroni αρκεί η αντιπαραβολή με 

τα έργα αντίστοιχου θεματικού άξονα που φιλοτεχνήθηκαν το 1610 από τον Antonio 

Tempesta για το εσωτερικό του Αγίου Πέτρου κατά την διάρκεια της ίδιας της αγιοποίησης.224 

Από τις τριάντα πέντε συνολικά εικόνες που φέρεται να ολοκλήρωσε ο Φλωρεντινός 

καλλιτέχνης οι είκοσι τρεις σχετίζονται με επεισόδια του Βίου –με τα υπόλοιπα να καλύπτουν 

τα Θαύματα– φέροντας λατινικές επιγραφές. Η διαφορά μεταξύ των δύο συνόλων, πέρα από 

την αναντιστοιχία στην έμφαση, βρίσκεται στο ποια επεισόδια του βίου περιλαμβάνονται και 

ποια όχι, καθώς έξι από τις είκοσι τρεις σκηνές του Tempesta αφορούν επεισόδια που 

συνέβησαν πριν την άφιξη του Carlo στο Μιλάνο. Αν και ο Tempesta φαίνεται να 
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 Arslan, 1960, σελ. 47-60· Rosci, 2000, σελ. 26-28. 
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 Η πιθανολογούμενη σειρά των έργων βασίζεται στην δέηση του Θεατίνου μοναχού Lorenzo Felino, την οποία φαίνεται να 
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αγιοποίηση του 1610, βλ. Felino, 1605, σελ. 23-24. 
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 Grasby, 2009, σελ. 94-95. 
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 Τα έργα δεν σώζονται, μονάχα οι περιγραφές τους από τον Grattarola, βλ. Grattarola, 1614, σελ. 224-227. 
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διαπραγματεύτηκε πολλά θέματα από τις σκηνές του Duomo, δεν περιορίστηκε σε μια 

συγκεκριμένη περίοδο, αλλά συνολικά στον βίο και ρόλο που είχε ως καρδινάλιος της 

Καθολικής Εκκλησίας. Συνιστούσε μια διαπραγμάτευση πιστή στην εικόνα που η ρωμαϊκή 

κουρία θέλησε να δομήσει για τον Borromeo, δηλαδή αυτή του αφοσιωμένου εκπροσώπου κι 

υπηρέτη (principe) της Εκκλησίας, προχωρώντας σε μια πιο συμβατική αγιογράφηση ενός 

νέου αγίου παρατηρώντας την πορεία της ζωής του από την γέννηση έως τον θάνατο, εν 

αντιθέσει με την Εκκλησία του Μιλάνο, όπου μέσω των quadroni προωθείται η 

εικονογράφηση επεισοδίων του βίου ενός εκ των αρχιεπισκόπων της πόλης.225  

Οι ζωγράφοι των quadroni επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στη θητεία του Borromeo στην 

αρχιεπισκοπή του Μιλάνου (δηλ. 1564-1584), ενώ αξιοσημείωτη είναι η παράλειψη 

επεισοδίων πριν το 1564 (η χειροτόνηση σε καρδινάλιο, οι τίτλοι και τα αξιώματα που κατείχε 

στην παπική αυλή κλπ), αλλά κι όσων οι βιογράφοι περιγράφουν με όρους θείας 

διαμεσολάβησης (π.χ. Η γέννηση στην Arona).226 Ο τοπικός χαρακτήρας που δόθηκε από 

την τοπική εκκλησιαστική ιεραρχία ενισχύει την άποψη αναφορικά με την στόχευση της 

συσπείρωσης των κοινωνικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία εξυπηρετούσε 

στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική υποστήριξη της υπόθεσης, ώστε να τελεσφορήσει ο 

στόχος της αγιοποίησης όσο το δυνατόν γρηγορότερα.227  

Πάντως, με βάση τα θέματα μπορούμε να διακρίνουμε μια σχετική τυπολογία μεταξύ των 

έργων που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά απόδοσης της αγιότητας, όπως γινόταν κατανοητή 

στην Αντιμεταρρύθμιση. Προκύπτει, επομένως, το παρακάτω «σχηματικό» πλέγμα έργων με 

βάση το περιεχόμενό τους. Πέντε πίνακες εμπίπτουν σε μια κατηγορία σκηνών με τον Carlo 

απεικονιζόμενο είτε να προΐσταται κάποιας συνόδου είτε να ιδρύει κάποιο εκκλησιαστικό 

φορέα (εικ. 41, 43, 45, 47, 51). Σε τέσσερα εμφανίζεται ως πιστός εκτελεστής των 

διαταγμάτων και αποφάσεων της Συνόδου του Τριδέντου (εικ. 36, 37, 47, 49). Επιπλέον 

τέσσερα αφηγούνται την δράση του στον λοιμό (εικ. 34, 38, 42, 44), τρία υπερθεματίζουν για 

τις ατομικές του αρετές (εικ. 33, 35, 49), δύο περιγράφουν το καλῶς θανεῖν (εικ. 40, 52), ενώ 

άλλα δύο μοιάζουν ανεξάρτητα, καθώς το ένα εξαίρει την ασκητικότητα του αρχιεπισκόπου 

(εικ. 50) και το άλλο αναφέρεται στην αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του (εικ. 39).228 
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 Grasby, 2009, σελ. 95-96. Η διαφοροποίηση μεταξύ της ρωμαϊκής κουρία και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας του Μιλάνου δεν 
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που εξαίρει την ικανότητά του ως ηγέτη ή ακόμα το φυσικό και πνευματικό του σθένος. Ωστόσο, επιλέχθηκε η παραπάνω 
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μολυσμένων. 
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Ορισμένα από τα θέματα αναλύονται και ενισχύονται σε επόμενα quadroni, ενώ άλλα είτε 

αγνοούνται είτε στριμώχνονται. 229  Χαρακτηριστική ήταν η αποφυγή επεισοδίων πολιτικής 

διαμάχης (π.χ. μεταξύ αρχιεπισκόπου και Ισπανών κυβερνητών). Μονάχα η απεικόνιση της 

δουκικής οικογένειας της Σαβοΐας –πότε εχθρού και πότε συμμάχου των Ισπανών230– στα 

πλαίσια της αφήγησης για το προσκύνημα του Borromeo στην Ιερά Σινδόνη του Τορίνο (εικ. 

36), θα μπορούσε να αναγνωσθεί υπαινικτικά έναντι στην κοσμική αρχή του Μιλάνου, αν και 

όχι επιτυχημένα. 231  Τα quadroni εντάσσονταν στα πλαίσια της εκστρατείας της τοπικής 

Εκκλησίας για αγιοποίηση του Borromeo, αξιοποιώντας κάθε συναίνεση. Συνεπώς, κάθε 

δηκτική αναφορά σε αντιπαράθεση του αρχιεπισκόπου, είτε με τους Ισπανούς κυβερνήτες 

(π.χ. Luis de Zúñiga y Requeséns, Antonio de Zúñiga y Sotomaior), είτε με εκκλησιαστικούς 

φορείς και αξιωματούχους (π.χ. Giulio Mazzarino, Ιησουίτες), είτε ακόμα με την Αγία Έδρα 

θα καθίστατο ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια τελεσφόρησης της διαδικασίας. 

Η εικονογράφηση του κύκλου του Βίου κατέδειξε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε 

δημόσιο εικονογραφικό πρόγραμμα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, όπως για 

παράδειγμα η διαμόρφωση του πρεσβυτερίου του Καθεδρικού στα μέσα της δεκαετίας του 

1570.232 Για την γενιά μετά τον Carlo Borromeo οι ανταγωνισμοί της Εκκλησίας αναφορικά με 

το φλέγον ζήτημα της δικαιοδοσίας είχαν μετριαστεί, σε σημείο μάλιστα να ασκείται 

λογοκρισία από την υψηλή ιεραρχία εναντίων βιογράφων του αρχιεπισκόπου για την 

συμπερίληψη αυτών των επεισοδίων στα έργα τους.233 Ο Carlo Borromeo από σύμβολο 

διενέξεων τις προηγούμενες δεκαετίες αποτέλεσε μετά τον θάνατό του και στο γύρισμα του 

αιώνα ένα προσχηματικό σημείο σύγκλισης μεταξύ Εκκλησίας και Ισπανών για χάριν της 

επιδιωκόμενης αγιοποίησής του μέσω της εξύμνησης της ηθικής και πνευματικής του 
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231

 Σύμφωνα με τον Turchini, η συμπερίληψη του δούκα της Σαβοΐας στα quadroni και ο σεβασμός που επιδεικνύει απέναντι 
στον Carlo Borromeo στην επίσκεψη του στο Τορίνο το 1578 αμέσως μετά την εκτόνωση του λοιμού δεν συνιστούσε επίθεση 
προς την Ισπανική αρχή –στη βάση είτε μιας κριτικής απέναντι στην άτακτη φυγή του Ισπανού κυβερνήτη από το Μιλάνο τα 
δύσκολα χρόνια 1576-1578 και την ανάληψη της διοίκησης της πόλης από τον αρχιεπίσκοπο είτε στην γενικότερη πολιτική των 
κυβερνητών απέναντι στην άσκηση της εκκλησιαστικής διοίκησης και πολιτικής από τον Borromeo– αλλά στην εκτίμηση  που 
έτρεφε ο Emanuele Filiberto προς το πρόσωπο του αρχιεπισκόπου και του εκκλησιαστικού του έργου. Η άριστη σχέση εξάλλου 
του Borromeo με τον οίκο της Σαβοΐας ήταν ευρέως γνωστή, όπως επιβεβαιώνεται και από τον πολυέλαιο, έργο του χρυσοχόου 
Giovanni Battista Croce, που τοποθετήθηκε το 1604 πάνω από τον τύμβο του Carlo Borromeo ως δώρο από τον Carlo 
Emanuelle, βλ. Turchini, 1987, σελ. 155-156. Για τις σχέσεις μεταξύ των Carlo και Federico Borromeo με τον οίκο της Σαβοΐας, 
βλ. Castiglioni, 1963. 
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 Όπως είναι γνωστό, ο Carlo Borromeo προχώρησε στην ριζική αναδιαμόρφωση του πρεσβυτερίου του Duomo, του οποίου η 
εικονογραφική διακόσμηση χωρίστηκε σε τρεις ζώνες. Μία αφορούσε επεισόδια από τον βίο του Αγίου Αμβροσίου, μία δεύτερη 
με εικόνες μαρτύρων και μία τρίτη με εικόνες από επισκόπους-αγίους του Μιλάνο. Σύμφωνα με τους μελετητές, το έργο 
αποτελούσε εκτός από μια προγραμματική διακήρυξη του Carlo ως ένα «παράδειγμα διαλογισμού και μίμησης, μιας 
πρόσκλησης προς τον ενάρετο βίο» ή το «εγκώμιο της αγιότητας του ανθρώπου ως απάντηση για την απόρριψή του από τους 
προτεστάντες», αλλά και την εξύμνηση του θεσμού του Επισκόπου στο Μιλάνο ως προσπάθεια επικαιροποίησης της διαμάχης 
μεταξύ του αρχιεπισκόπου Αμβροσίου με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο και την επικράτηση του πρώτου, σε μια περίοδο όπου οι 
σχέσεις μεταξύ Borromeo και Ισπανών ήταν τεταμένες, βλ. Dallaj, 1984. 
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 Turchini, 1987, σελ. 155-157. 
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υπόστασης. 234  Διαμέσου, λοιπόν, και αυτής της προσπάθειας για ισορροπία οι 

εκκλησιαστικοί και κοσμικοί πολιτικοί φορείς οδηγήθηκαν σταδιακά στην εκεχειρία του 1615. 

iii.) Η εξύμνηση της Εκκλησίας 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, από τα είκοσι quadroni μονάχα ένα επεισόδιο 

απεικονίζεται φερόμενο ως θαύμα (εικ. 39), ενώ άλλα δύο επικεντρώνονται στον θάνατό του. 

Τα υπόλοιπα εξυπηρετούν θεματικές σχετικές με την ιδιότητα του Borromeo ως επισκόπου, 

τις χριστιανικές αρετές και δράση του στην διάρκεια του λοιμού, με αποτέλεσμα να 

καλλιεργηθεί η λατρεία ενός νέου προστάτη των ασθενών, αντίστοιχου ενός Σεβαστιανού ή 

ενός Ρόκκου. Μεγάλο είναι επίσης το ενδιαφέρον για την κατάδειξη και εξύμνηση του 

Borromeo ως επισκόπου, μέσα από έργα που υπερτονίζουν τον κυρίαρχο ρόλο και 

προτεραιότητες της Εκκλησίας. Είναι απεικονίσεις με θέματα την ίδρυση ταγμάτων ή 

αδελφοτήτων, την δράση στο Μιλάνο αντίστοιχων οργανώσεων μεγαλύτερης εμβέλειας, την 

ίδρυση μοναστηριών, την θέσπιση σεμιναρίων για την αναδιοργάνωση235 του κλήρου, την 

διενέργεια τοπικών συνόδων για την οργάνωση και συμμόρφωση των επισκοπών στις 

κεντρικές αποφάσεις, καθώς κι άλλα που εμπίπτουν στην επικύρωση του Τριδέντου.236  

 Κοινή συνισταμένη στα εν λόγω έργα είναι η προνομιακή θέση του αρχιεπισκόπου, σε 

ανώτερη ιεράρχηση σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές. Ο ίδιος υπεραμυνόταν αυτής της 

διάκρισης, σχετικά με τον ρόλο της Εκκλησίας και την επίτευξη της summa tranquillitas, 

θεωρώντας πως ο καθένας όφειλε ανάλογα την θέση του σε μια ομογενοποιημένη 

χριστιανική κοινωνία να σέβεται την ανώτερη εξουσία και την διαβίβαση της βούλησης όσων 

την κατέχουν στους κατώτερους ιεραρχικά.237 Καταδείκνυε την λειτουργία του επισκόπου ως 

ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων κι ως μια δυναμική παρουσία στην πόλη και την 

επισκοπή.238 Η ιδέα που προωθείται σε αυτά τα επεισόδια είναι η ανάγκη αποτελεσματικής 
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 Turchini, 1987, σελ. 156-157. Κατά τον Turchini, αν στις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Ισπανικής εξουσίας κυριαρχεί το 
ragion di stato ως καθοδηγητικό εργαλείο της Μαδρίτης και του Βατικανού, τότε η δομημένη εικόνα του Carlo Borromeo 
υποκύπτει όχι μόνο στο κυρίαρχο πολιτικό ορθολογισμό αλλά και στον πολιτιστικό ρεαλισμό της Εκκλησίας. Ήταν μια εικόνα 
λειτουργικά άρτια, καθυποταγμένη σε υψηλότερες και σημαντικότερες στοχεύσεις της Εκκλησίας της Ρώμης απ’ότι η τοπική 
διάσταση που έχαιρε στο Μιλάνο. Η διάκριση και εξύμνηση της ηθικής υπόστασης του Borromeo εξυπηρετούσε την Εκκλησία 
στα σχέδια και στρατηγικές της αναφορικά με τον εκπολιτισμό των αμαθών σε καθολικό επίπεδο και όχι στην άνθιση και 
ανάπτυξη μιας λατρείας που θα ήταν αποτελεσματική μονάχα τοπικά. 
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 Η μεταρρύθμιση του κλήρου συνιστούσε μια στρατηγική επιλογή της υψηλής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ιδιαίτερα μετά τη 
Σύνοδο του Τριδέντου, με σκοπό από την μία την «αυτοκάθαρση» της εικόνας της Καθολικής Εκκλησίας σε σχέση με το 
πρόσφατο παρελθόν της και από την άλλη μια αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις του Προτεσταντισμού. Ο Carlo Borromeo, 
ως αρχιεπίσκοπος του Μιλάνο, ήταν εκ των πρώτων που έδρασε προς αυτήν την κατεύθυνση, βλ. De Boer, 2001, σελ. 5-7.   
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 Σύμφωνα με τον Knox, τα θέματα αυτά είχαν την σαφή επιδίωξη να εξάρουν την πτυχή εκείνη του Borromeo ως ιδανικού 
ιερωμένου, τον ηγετικό ρόλο της Εκκλησίας και του υψηλού κλήρου στην κοινωνική δομή. Ωστόσο, δεν αποτελούσαν την 
απαραίτητη εγγύηση για να καλλιεργηθεί μια ισχυρή συναισθηματική, ψυχολογική και ενσυνείδητη προσήλωση στην 
προωθούμενη λατρεία και δεν αποτέλεσαν διακεκριμένα θέματα στην εικονογραφία του Borromeo, ιδιαίτερα μετά την 
αγιοποίησή του, βλ. Knox, 2005 (δεν παρέχεται σελιδαρίθμηση καθώς το κείμενο μου παραχωρήθηκε από τον ίδιο τον 
συγγραφέα, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά). 
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 Η σχετική πεποίθηση του Borromeo εκφράστηκε δημόσια από τον ίδιο στις 29 Σεπτεμβρίου 1569 σε κήρυγμα στον 
Καθεδρικό. Επικαλούμενος κείμενα της εκκλησιαστικής παράδοσης υποστήριξε πως η επουράνια τάξη όφειλε να βρει μια 
εγκόσμια αντανάκλαση στην ιεραρχία και στην εσωτερική λειτουργία μιας μαχητικής Εκκλησίας με σημεία αναφοράς τους 
επισκόπους και τον κλήρο, βλ. σχετικά Prosperi, 1988, σελ. 115. 
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 Prosperi, 1988, σελ. 114-117. Το ιδανικό παράδειγμα για τον Carlo ήταν αυτό του Αγίου Αμβροσίου, διατυπωμένο σε 
κήρυγμα στις 7 Δεκεμβρίου 1567. Κατά τον ίδιο, οι τρεις ποιμαντορικούς κανόνες που όφειλε να ακολουθεί κάθε επίσκοπος κατά 
το παράδειγμα του Αμβροσίου: α) η θυσία του ενός για την σωτηρία του ποιμνίου, μετερχόμενος όμως παραδείγματα που 
υποδήλωναν έμμεσες δηκτικές αναφορές προς την μη εκκλησιαστική αρχή της πόλης, φωτογραφίζοντας στην περίπτωση του 
Μιλάνο τους Ισπανούς κυβερνήτες, β) η επικέντρωση του επισκόπου στο σύνολο των θεολογικών κανόνων, τελετών, θεσμών 
και ότι άλλο απάρτιζε σύμφωνα με τα δικά του λόγια τον «μεγαλείο της Εκκλησίας του Μιλάνο», γ) η υποχρέωση του επισκόπου 
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εκκλησιαστικής διοίκησης με τον Carlo ως πρότυπο και υπαινικτικά τον Federico ως διάδοχο, 

έστω και με «επιφύλαξη»239. 

Η αποτελεσματική διοίκηση απαιτούσε και μια ισορροπία στην εκκλησιαστική ζωή, 

συνεπώς σχετιζόταν άμεσα με τον έλεγχο των ενεργών θρησκευτικών ταγμάτων της 

Λομβαρδίας. Οι σχέσεις, όμως, του Carlo προς αυτά χαρακτηρίζονται τουλάχιστον 

αμφιλεγόμενες. Ο ρόλος των ταγμάτων για τον ίδιο, όπως και για τον εξάδελφό του, ήταν 

κεντρικής σημασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της κατήχησης κι εκπαίδευσης του κλήρου.240 Η 

αυτόνομη δράση τους σε συνδυασμό με το γεγονός πως δεν λογοδοτούσαν στον ίδιο, 

προκάλεσαν σημαντικές εντάσεις με τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος απαιτούσε απόλυτο έλεγχο 

στον χώρο ευθύνης του.241 Η ίδρυση στα 1578 των Oblati του Αγίου Αμβροσίου (εικ. 47), 

συνδεδεμένου με όρκο υποταγής στον αρχιεπίσκοπο, εξυπηρετούσε τις παραπάνω 

επιδιώξεις. Με μια έννοια ιδρύθηκαν faute de mieux, καθώς ούτε οι Ιησουίτες, ούτε οι 

Ορατοριανοί συναινούσαν σε άνευ όρων εξάρτηση από τον αρχιεπίσκοπο, ενώ ο αριθμός 

των ενεργών Θεατίνων ήταν μικρός και μονάχα οι Βαρναβίτες αποτέλεσαν εφεδρεία του 

Borromeo, ιδιαίτερα μετά και την ριζική αναθεώρηση του καταστατικού τους από τον ίδιο και 

τον στενό του συνεργάτη Βαρναβίτη Carlo Bascapè το 1579 (εικ. 43). 242  Οι Oblati 

αποτέλεσαν βραχίονα του Borromeo στις εκκλησιαστικές και θρησκευτικές του 

μεταρρυθμίσεις λειτουργώντας διαφορετικά από άλλα (π.χ. Ιησουίτες), καθώς 

δραστηριοποιούνταν σε έναν καθορισμένο χώρο, περιορίζονταν στην εκπαίδευση του 

κλήρου, ήταν αφοσιωμένοι στην θρησκευτική ζωή της επισκοπής και παρέμειναν πειθήνια 

όργανα του αρχιεπισκόπου.243 Αποτελούσαν για τον Borromeo ένα υπόδειγμα για το σύνολο 

του κλήρου (pars pro toto), όπως έδειξε και το νομοθετικό του έργο καθ’όλη την θητεία του.244 

                                                                                                                                                                      
να προτρέπει και να επαναφέρει άλλους «αμνούς» στο δρόμο της ορθοδοξίας του καθολικισμού (adducere alias oves), 
μετερχόμενος κάθε μέσο ακόμα και διά της βίας (compelle intrare). Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Prosperi, το ιδανικό 
μοντέλο του επισκόπου για τον Carlo Borromeo δεν ήταν τόσο αυτό του μαχόμενου μάρτυρα που παλεύει ενάντια στους 
αιρετικούς, όσο του ανώτατου εκκλησιαστικού ποιμένα αφοσιωμένου στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του ποιμνίου του με 
κάθε κόστος και αποφασισμένου να επιβάλλει την εξουσία του απέναντι σε κάθε τι που θεωρεί πως την υπερβαίνει.  
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 Οι επιφυλάξεις εκφράστηκαν, όπως έχουμε δει προηγουμένως, κυρίως μέσω κειμένων του Agostino Valier, τα οποία 
παρότρυναν τον νέο τότε αρχιεπίσκοπο του Μιλάνο να μιμηθεί το παράδειγμα του εξαδέλφου του, αλλά όχι στο σύνολο των 
μορφών δράσης και στα πλαίσια των νέων συνθηκών, υπονοώντας ενδεχομένως την ανάληψη από τον Federico μιας 
διαφορετικής αντιμετώπισης, περισσότερο φιλοισπανικής ίσως, έναντι των κυβερνητών της Λομβαρδίας. Σε αυτό συντείνει και η 
υποστήριξη των φιλοισπανών καρδιναλίων της πρότασης για ανάληψη της θέσης από τον Federico. Βλ, σχετικά Alberigo, 1969, 
σελ. 1039-1046· Turchini, 1984, σελ. 33-39· De Boer, 2001, σελ. 127-131· Giuliani, 2007, σελ. 137-145. 
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 Prosperi, 1988, σελ. 124-125. 
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 Σε επιστολή του προς τον Cesare Speciano σχετικά με την δράση των Ορατοριανών γράφει: «Αυτοί θεωρούν πως η 
συνάθροισή τους εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς, ενώ εγώ ζητώ όλοι να στέκονται υπό την βούλησή μου, επιθυμώντας να 
δημιουργηθεί μια συντροφιά ανδρών διαθέσιμων σε κάθε νεύμα μου». Οι Ορατοριανοί, οι οποίοι το 1575 κλήθηκαν από τον 
Filippo Neri, φίλο του Carlo Borromeo, να δραστηριοποιηθούν στο Μιλάνο μετά από πρόσκληση του τελευταίου, επέστρεψαν 
σχεδόν αμέσως στη Ρώμη εξαιτίας διαφωνιών που αφορούσαν την λειτουργία τους, καθώς ο Borromeo, που προτίθετο να τους 
χρησιμοποιήσει ως εφεδρικούς στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του επισκοπικού κλήρου, δεν ανεχόταν να δρουν ανεξάρτητα 
άλλοι εκκλησιαστικοί φορείς στο χώρο δικαιοδοσίας του. Αντίστοιχα παραδείγματα υπήρξαν και με άλλα τάγματα, όπως με τους 
Ιησουίτες και τον μοναχό Giulio Mazzarino, στο οποίο παρενέβη μέχρι και ο Πάπας, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις διάλυσης 
ταγμάτων, αδελφοτήτων και θανάτωσης μελών τους, βλ. Prosperi, 1988, σελ. 124-130· Πιο αναλυτικά για τους Ιησουίτες, βλ. 
Fois, 1992· Rurale, 1995.  
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 Grasby, 2009, σελ. 112-117. 
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 Prosperi, 1988, σελ. 128-129. Οι Oblati, σύμφωνα πάντα με τον Ιταλό ιστορικό, ήταν πάντα σε θέση να λάβουν δράση στην 
επισκοπή και να λογοδοτούν μόνο στον Borromeo. Περιγράφοντας τα καθήκοντα των Oblati, αλλά και όσων εισέρχονταν στο 
τάγμα (κληρικοί και λαϊκοί) γίνεται κατανοητό πως το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης του κλήρου ήταν περισσότερο οργανικό 
παρά καταληκτικό και καθυποτασσόταν στη μεγάλη επιδίωξη της παροχής ενός πρότυπου χριστιανικού βίου σύμφωνα με το 
επιθυμητό ηθικό παράδειγμα για τον Carlo Borromeo. 
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Prosperi, 1988, σελ. 129-130. Η προσοχή του Borromeo στο παρουσιαστικό, στην ένδυση, στην γενικότερη στάση κατά την 
διάρκεια των ιεροτελεστιών, στην αξιοπρέπεια, στην σεμνότητα, στην ευταξία και σε όλες εκείνες τις αξίες που όφειλαν να 
αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιερωμένου δεν συνιστούσαν απαραίτητες προϋποθέσεις μιας και μόνο θρησκευτικής 
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 Ανάλογη λειτουργία είχαν οι γυναικείες εκκλησιαστικές οργανώσεις, όπου ο ίδιος εισήγαγε 

κι ίδρυσε στο Μιλάνο (π.χ. Αδελφές της Αγίας Ούρσουλας, Χήρες Αδελφές της Αγίας Άννας 

κ.α.) φέρνοντάς τις υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Τους παραχώρησε μοναστήρια για την 

λειτουργία τους (π.χ. Καπουκίνες μοναχές), αναθεώρησε τους καταστατικούς κανόνες, όρισε 

την ενδυματολογία και επέβαλλε τον απόλυτο εγκλεισμό τους στα κοινόβια σύμφωνα με τα 

διατάγματα του Τριδέντου (εικ. 45). 245   Αντίστοιχα, διαπαιδαγώγησε όχι μόνο μέλη του 

κλήρου αλλά και μη χειροτονημένους λαϊκούς, για τους οποίους καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα 

Σεμινάρια των Χριστιανικών Δογμάτων 246  (Scuole della Dottrina Cristiana, εικ. 51) 

διοικούμενα από τις αντίστοιχες αδελφότητες, τις οποίες τα επόμενα χρόνια ενέταξε σταδιακά 

υπό την εποπτεία του κλήρου.247 Η υλοποίηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων ήταν τόσο 

εκτεταμένη στην Λομβαρδία που συγγραφείς, χρονικογράφοι και περιηγητές των τελών του 

16ου αιώνα θεωρούσαν την Λομβαρδία ως τον «πραγματικό παράδεισο της 

Χριστιανοσύνης». 248  Η στρατηγική του απέναντι στα κατηχητικά δεν διέφερε από αυτήν 

απέναντι στα τάγματα, καθώς επεδίωξε και επέτυχε να τα θέσει υπό την εξουσία του 

εκάστοτε επισκόπου.249 

 Σημαντικό διάταγμα για την επισκοπική auctoritas ήταν αυτό περί της σύγκλησης τοπικών 

και περιφερειακών συνόδων (εικ. 41). 250  Ο Borromeo διεξήγαγε συχνά τέτοιου είδους 

συνόδους ως εργαλεία επικαιροποίησης των κεντρικών αποφάσεων.251 Σε αυτές εδράζεται 

και το σύνολο του νομοθετικού του έργου, συγκεντρωμένο στο Acta Ecclesiae 

                                                                                                                                                                      
συνιστώσας, όπως οι Oblati, αλλά του συνόλου μιας κοινωνίας, τα μέλη της οποίας θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν από 
αυτήν. 
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 Αναφορικά με τις γυναικείες θρησκευτικές οργανώσεις του Μιλάνο κατά την περίοδο του Carlo Borromeo, βλ. Baernstein, 
2002, σελ. 79-111· Για τις αδελφές της Αγίας Ούρσουλας, βλ. Blaisdell, 1994. 
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 Η ύπαρξη των σεμιναρίων χρονολογείται από το 1536 και την δράση του ιερωμένου Castellino da Castello (1491-1566) στο 
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Mediolanensis, λαμβάνοντας την τελική μορφή το 1599 υπό τον Federico Borromeo.252 Στην 

σκηνή των Fiammenghini δίνονται κι άλλες προεκτάσεις, όπως η έμφαση στην τοπική 

διάσταση των έργων, ενώ η έμπλεα εξουσίας απεικόνιση του Borromeo στο κέντρο της 

σκηνής και στη βάση του πρεσβυτερίου ενός ναού, πιθανότατα του Duomo, 

περιστοιχιζόμενος από υφιστάμενους επισκόπους κι άλλους κληρικούς, δίνει την αίσθηση 

μιας όχι απλά ιερατικής, αλλά θεοκρατικής μορφής τονίζοντας τον χαρακτηρισμό που του 

είχε αποδοθεί ως «Πάπας της Λομβαρδίας». 253  Τα χρυσά άμφια σε συνδυασμό με τα 

υφάσματα της Αγίας Τράπεζας, το επιβλητικό κιβώριο κι οι φωτεινές ακτίνες γύρω από την 

κεφαλή του, ως τυπικό χαρακτηριστικό των beati, αποτελούν ενδείξεις της προσπάθειας 

σύνδεσης του αρχιεπισκόπου με τα γύρω ιερά λειτουργικά αντικείμενα καταδεικνύοντας την 

ατμόσφαιρα αγιοσύνης υπερβαίνοντας όποια βιογραφική διαπραγμάτευση των σκηνών.254 

 Οι απεικονίσεις του Borromeo στις παραπάνω σκηνές είναι χαρακτηριστικές της δικής του 

εικόνας, της Εκκλησίας, του αξιώματος, αλλά και της δυναμικής της Αντιμεταρρύθμισης. Το 

σώμα του επισκόπου είναι συνήθως βυθισμένο σ’ένα θρόνο, ενδεδυμένος με τα επίσημα 

άμφια, άλλοτε ως καρδινάλιος κι άλλοτε ως επίσκοπος. Η στάση του σώματος, το κεφάλι 

πότε σκυφτό και πότε ανασηκωμένο, το θλιμμένο βλέμμα, οι τελετουργικές κινήσεις, η 

προσπάθεια διάκρισης μέσω της χρήσης του φωτός στο πρόσωπο και στα ενδύματα, όλα 

αυτά επιτελούν στην αμεσότητα της μορφής. Στις απεικονίσεις του Borromeo, αν και 

στερούνται την διεισδυτική ματιά πορτραίτων των μεγάλων δασκάλων της Αναγέννησης, 

επιχειρείται από τους ζωγράφους η προσωπογράφηση της εξουσίας που ασκούσε ο 

επίσκοπος.  

 Επιστρέφοντας στην θεματολογία των quadroni, αξίζει να σημειώσουμε την 

αναζωογόνηση των εκκλησιαστικών θεσμών μέσω των ποιμαντορικών επισκέψεων (εικ. 

46).255 Ο Carlo τις θεωρούσε απαραίτητες για την τόνωση της θρησκευτικότητας, εξού κι η 

στελέχωση μιας τοπικής ιεραρχίας. 256  Η σπουδαιότητά έγκειται στην επικοινωνία με το 

ποίμνιο και την επόπτευση της υλοποίησης όσων αποφασίζονταν στις συνόδους. Ο 

Borromeo διενεργούσε συχνά τέτοιου είδους επισκέψεις στην επισκοπική του επικράτεια 

ακόμα κι ως αποστολικός λεγάτος του Πάπα, όπως για παράδειγμα το 1575 και 1580.257 

 Στο έργο των Fiammenghini απεικονίζεται η στιγμή της επίσκεψης του Borromeo σε 

κάποια από τις επισκοπές του Μπέργκαμο και της Μπρέσια το 1575, σύμφωνα με τα 

Annali258 , δίχως να γίνεται περαιτέρω αναφορά στις λοιπές μεταρρυθμίσεις που ο ίδιος 

εφάρμοσε. Η επιλογή της επίσκεψης στο Μπέργκαμο και την Μπρέσια –επισκοπών εντός της 
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ευρύτερης επικράτειας που ήλεγχε η αρχιεπισκοπή του Μιλάνου και μέρους της Terraferma 

της Δημοκρατίας της Βενετίας– φανερώνει ενδεχομένως έναν έμμεσο πολιτικό υπαινιγμό 

κατά της Γαληνοτάτης.259 Η παρουσία των Ισπανών αξιωματούχων πίσω από τον Borromeo 

και στα αριστερά του έργου θα μπορούσε να διαβαστεί κι ως δήλωση συμπαράταξης του 

Ισπανικού στέμματος με τον παπισμό.  

Η σκηνή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εικονογραφικό επίπεδο. Συνολικά απηχεί το 

θέμα της θριαμβικής εισόδου (ingresso trionfale), γνωστό από τα ρωμαϊκά χρόνια κι αρκετά 

συχνό στην Αναγέννηση.260 Από τα μέσα, μάλιστα, του 16ου άρχισε να συνδέεται άμεσα με τις 

εισόδους βασιλέων, παπών κι ιερωμένων σε διάφορες πόλεις.261 Ο προπαγανδιστικός τους 

ρόλος στις εικαστικές μεταφορές ήταν αδιαμφισβήτητος, εξυπηρετώντας την δημιουργία και 

ενδυνάμωση μιας προσωπικής μυθολογίας ως ένα εξατομικευμένο μοτίβο που αναδείκνυε 

(στην αυλή, στο λαό, στο ποίμνιο) τις αρετές του τιμώμενου προσώπου. 262  Κοινή 

συνισταμένη, ιδιαίτερα τον 16ο αιώνα, ήταν η θρησκευτική προπαγάνδα με τον «θριαμβευτή» 

να καθίσταται θεματοφύλακας της ορθοδοξίας, ενώ στις διάφορες εισόδους βασιλέων 

ταυτίζεται με τον Καίσαρα, ο οποίος θέτει την εξουσία του στην υπηρεσία της Εκκλησίας.263 Η 

εικόνα του έφιππου Borromeo λειτουργεί ενισχυτικά ως αναλογία της εισόδου του Χριστού 

στην Ιερουσαλήμ.264 Συν τοις άλλοις, ο Borromeo αντλεί από την εικονογραφική παράδοση 

του Αγίου Αμβροσίου, προσεγγίζοντας το εικονογραφικό θέμα του miles christianus 265 , 

εξέχον στην εικονογραφία του δεύτερου από τον 15ο αιώνα και παραδοσιακό της 

Εκκλησίας.266 Ο Carlo παρουσιάζεται ως ιδανικός εκτελεστής των διατάξεων του Τριδέντου, 

θεματοφύλακας του καθολικισμού και πολέμιος της ετεροδοξίας μιας και στις περιοχές της 

Μπρέσια και του Μπέργκαμο μαρτυρείται η δράση συμπαθούντων τον προτεσταντισμό.267 
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Η αντιαιρετική δράση του επισκόπου ήταν από τις πλέον προβεβλημένες πτυχές του βίου 

του. Μέσω του σχετικού νομοθετικού του έργου και την δράση της ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης, 

τις πρακτικές της οποίας ακολουθούσε, επιχείρησε να επιβάλλει την θρησκευτική ομοιογένεια 

μαχόμενος κάθε ετεροδοξία. 268  Παρότρυνε τους επισκόπους, τους εφημέριους και κάθε 

κληρικό να επαγρυπνούν, να τιμωρούν με δριμύτητα και να εξοβελίζουν κάθε ύποπτο για 

αίρεση από την ομοιόμορφη χριστιανική κοινωνία που ευαγγελιζόταν.269 Ο αρχιεπίσκοπος 

παρενέβη ενεργά και ανεξάρτητα σε πλείστες περιπτώσεις, όπως στις Μάντοβα και Κασίνα 

το 1568, στο Λέκκο το 1569, στην Val Mesolcina το 1583 κ.ά.270 Το μοντέλο προάσπισης κι 

ελέγχου της ορθοδοξίας της πίστης σε επίπεδο επισκοπής χαρακτηριζόταν από την 

συνεργασία με την Ιερά Εξέταση, η οποία δρούσε άλλοτε συμπληρωματικά κι άλλοτε 

πρωταγωνιστικά ως ένα πολύτιμο όργανο στα χέρια του αρχιεπισκόπου.271 

 Η εικαστική αναπαράσταση της αντιαιρετικής δράσης του Borromeo είναι διακριτή και στο 

quadrone του Duchino (εικ. 37), όπου περιγράφεται η αποστολική επίσκεψη του Borromeo 

στην απομακρυσμένη περιοχή της Mesolcina –κοιλάδας εντός των Ελβετικών καντονιών, 

αλλά γειτονικής στις λομβαρδικές ενορίες Levantina, Riviera και Blenia– με σκοπό την 

αντιμετώπιση του προτεσταντισμού και της μαγγανείας (π.χ. ίδρυση του Ελβετικού Κολλεγίου 

στα πρότυπα των Κολλεγίων της Ρώμης).272 Με τις συνεχείς επιθεωρήσεις ο Borromeo έθετε 

τις βάσεις του καθορισμού της καταστολής, αλλά και του κοινωνικού ελέγχου, με την 

σχεδιαγράφηση των μη ανεκτών θρησκευτικών πεποιθήσεων.273 

 Αξίζει την προσοχή μας η υπογράμμιση στο έργο πρακτικών και μυστηρίων της 

Εκκλησίας, όπως το κήρυγμα και η εξομολόγηση (π.χ. παρουσία του εξομολογητηρίου στα 

δεξιά). Η συνοδεία του Borromeo από γνωστούς κήρυκες στην επιθεώρηση της Mesolcina, 

όπως ο Panigarola κι ο Ιησουίτης Achille Gagliardi (1537-1607), αποτελούσε πάγια τακτική 

και δείγμα της σημασίας που προσέδιδε η Εκκλησία στο κήρυγμα και την ρητορική.274 Τόσο ο 

Carlo όσο και ο Federico επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική ρητορική 

συνθέτοντας σχετικές πραγματείες, όπως κι άλλοι ιερωμένοι της Αντιμεταρρύθμισης (Paleotti, 
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 Prosperi, 2009, σελ. 282-284. Το νομοθετικό πρόγραμμα του αρχιεπισκόπου περιελάμβανε διατάξεις σχετικές με την πάταξη 
των αιρέσεων, των καταχρήσεων που σχετίζονταν με τις εικόνες, της μαγείας, της μαντείας, της βλασφημίας κ.α. 
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 Agostino Borromeo, 1984, σελ. 226-227. Οι οδηγίες έλαβαν πιο συστηματικό χαρακτήρα στην δεύτερη σύνοδο περιφερειών 
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 Prosperi, 2009, σελ. 284. Η στενά επιτηρούμενη κοινωνία που οραματιζόταν ήταν συνδεδεμένη όχι τόσο με την 
αποτελεσματική «αστυνόμευση» που παρείχε η Ιερά Εξέταση όσο με την επαγρύπνηση που επέδειχναν επίσκοποι και κοσμικός 
κλήρος. 
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 Prosperi, 2009, σελ. 284-285. 
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 Ο Borromeo ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1570 είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται στην περιοχή και επεδίωξε να 
ιδρύσει ένα κατηχητικό στην περιοχή, χωρίς να τελεσφορήσει. Ωστόσο, ίδρυσε το 1579 στο Μιλάνο το Ελβετικό Κολλέγιο, υπό 
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 Prosperi, 2009, σελ. 312-313. 
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 Agostino Borromeo, 1984, σελ. 245-246. Η σημασία του κηρύγματος για την Εκκλησία της Αντιμεταρρύθμισης ήταν 
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κοινωνικής πειθάρχησης. Σύμφωνα με τον Frederick McGinness, η καθολική εκκλησιαστική ιεραρχία έδωσε μεγάλη σημασία 
στο κήρυγμα, καθώς το θεώρησαν σαν ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης των αιρέσεων, προάσπισης και 
θωράκισης της τάξης, αλλά και εγγύησης της λύτρωσης των καθολικών. Το κήρυγμα αποτέλεσε ένα από τα πρώτα θέματα 
συζήτησης στο Τριδέντο, με αποτέλεσμα την έκδοση στις 17 Ιουνίου 1546 του Super lectione et praedicatione και το Decretum 
de reformatione που ακολούθησε το 1563. Για τα διατάγματα, βλ. The canons and decrees, 1848, σελ. 27-29, 211-212. Για την 
εκκλησιαστική ρητορική και κήρυγμα, βλ. McGinness, 1982, σελ. 197-232· Morán / Andrés-Gallego, 2005, σελ. 139-177. 
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Bellarmino, Cornelio Musso κ.α.).275 Άλλωστε, το έργο του Duchino κι ολόκληρη η σειρά 

συνιστούσαν πτυχή της προπαγάνδας της Εκκλησίας για την χειραγώγηση του 

εκκλησιάσματος στην αποδοχή παραινέσεων μέσω οπτικών ρητορικών σχημάτων και 

δημιουργίας συνειρμών. 

 Η εξομολόγηση απ’την άλλη αποτελούσε την δεδομένη περίοδο σημαντικό εργαλείο της 

Εκκλησίας για την επίτευξη της κοινωνικής πειθάρχησης.276 Η έκδοση του Catechismus ex 

decreto concilii Tridentini ad Parochos277 το 1566, μετά από παρότρυνση και επιμέλεια του 

ίδιου του Borromeo, σήμανε την ανάδειξη του μυστηρίου ως γραμμή άμυνας για την 

ορθοδοξία της πίστης. 278  Η ευρεία του τέλεση αποδίδεται στους Ιησουίτες 279  και τους 

ιεροεξεταστές 280 , δίχως όμως να είναι οι αποκλειστικοί λειτουργοί ή οι πιο αυστηροί. 

Επίσκοποι, όπως ο Borromeo, χρησιμοποιούσαν την εξομολόγηση, σε ανταγωνισμό με τους 

παραπάνω, για τον καταμερισμό της εξουσίας, την παρέμβαση σε περιπτώσεις αιρέσεων 

(π.χ. βλασφημίας, μαγγανείας, νεκρομαντείας κ.α.) αλλά και σε ένα πλαίσιο κοινωνικής 

πειθάρχησης αρκετά ευρύτερο (π.χ. ο έλεγχος μειονοτήτων όπως οι Εβραίοι, της διέλευσης 

εμπόρων από προτεσταντικά εδάφη, καθώς και των οικογενειακών σχέσεων). 281  Η 

εξομολόγηση εξυπηρέτησε την Εκκλησία στην εισβολή στον ιδιωτικό βίο μεταβάλλοντας τους 

κανόνες συμπεριφοράς κι επιχειρώντας έναν μετασχηματισμό του κοινωνικού ιστού.282 

iv.) Η ανάδειξη της λατρείας των αγίων, των μαρτύρων και των κειμηλίων 

 Η συμβολή του Carlo στην απολογητική γραμμή της Καθολικής Εκκλησίας έναντι των 

Προτεσταντών προβάλλεται μέσω της απεικόνισης δημόσιων εκδηλώσεων λατρείας, όπως 
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 Ο Carlo Borromeo, πιστός στο Τριδέντο, θεωρούσε το κήρυγμα ως το praecipuum munus ενός ιδανικού επισκόπου, 
φροντίζοντας ο ίδιος να το κάνει πράξη σε προσωπικό και επισκοπικό επίπεδο θεσμοθετώντας διατάγματα και οδηγίες προς τον 
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Για τις σχετικές πραγματείες που συντάχθηκαν την περίοδο σε επίπεδο ιταλικής χερσονήσου, βλ. Frederick McGinness, όπ. π., 
σελ. 198-200. Για το έργο του Carlo Borromeo στην ιστορία της εκκλησιαστικής ρητορικής, βλ. ενδεικτικά O’Malley, 1988, σελ. 
139-157, ενώ για τον Federico, βλ. Jones, 1993, σελ. 37-39. 
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 De Boer, 2001, σελ. 43-83. Η αντίληψη ότι το μυστήριο της εξομολόγησης είχε ζωτικές πειθαρχικές λειτουργίες δεν είναι 
καθόλου νέο. Ήδη από τα τέλη του 19

ου
 αιώνα το έργο του Lea, 1896, αποτέλεσε εφαλτήριο για τις κοινωνικοιστορικές 

προσεγγίσεις στο ζήτημα, θεωρώντας την εξομολόγηση διαχρονικά ως ένα πανίσχυρο όπλο της Καθολικής Εκκλησίας στη μάχη 
της για κοινωνική και θρησκευτική πειθάρχηση. Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται μια πύκνωση δημοσιεύσεων με κεντρικό 
θέμα την εξομολόγηση (κι άλλα μυστήρια), το κήρυγμα, την προσευχή κ.α., ως εργαλεία επιβολής στο ποίμνιο της αντίληψης 
του θείου, αλλά και διαμόρφωσης των κοινωνικών του σχέσεων και της συμπεριφοράς. Η προσφυγή στην εξομολόγηση έχει την 
δική της κοινωνική ιστορία, παραμένοντας ένα ζήτημα ανοικτό. Βλέπε ενδεικτικά Bossy, 1975· Tentler, 1977· Angelozzi, 1986· 
Prosperi, 2009, σελ. 213-548. 
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 Catechismus, 1566. Το κείμενο συντάχθηκε από μια ομάδα διακεκριμένων θεολόγων (Leonardo Marino, Muzio Calini, Egidio 
Foscarini, Francisco Fureiro), επιμελήθηκε από τον Guglielmo Sirleto, μεταφέρθηκε στα λατινικά από τους Julius Pogianus και 
Paulus Manutius, ενώ την πλήρη επόπτευση κατείχε ο Carlo Borromeo. Γνώρισε πολλές επανεκδόσεις τα επόμενα χρόνια 
(Βενετία και Κολωνία το 1567, Παρίσι το 1568, Ίνγκολσταντ το 1577, Αμβέρσα το 1596 κ.α.). 
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 Prosperi, 2009, σελ. 258-277. 
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 Σύμφωνα με τον Kamen, η προσφυγή στην εξομολόγηση μετά τη σύνοδο του Τριδέντου «μετατράπηκε σταδιακά από ένα 
εποχικό κοινοτικό τελετουργικό στο κύριο στοιχείο αυτού του νέου πλέγματος καθηκόντων των πιστών. […] Με την παρέμβαση 
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πλούσια βιβλιογραφία). 
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 Prosperi, 2009, σελ. 219-243. 
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 Prosperi, 2009, σελ. 278-289. Η συνεισφορά του Carlo Borromeo ήταν και σε αυτόν τον τομέα καταλυτική με την σύνταξη κι 
έκδοση το 1574 των Avvertenze... ai confessori nella città et diocese sua, έργο το οποίο έλαβε κανονιστικό χαρακτήρα όχι μόνο 
στο Μιλάνο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της καθολικής επικράτειας με πολλές ανατυπώσεις τα επόμενα χρόνια. Για το 
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 De Boer, 2001, σελ. 45, 130-131, 146-148.  
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λιτανειών283 και ανακομιδής λειψάνων μαρτύρων και αγίων. Ήταν το θέμα που ανέλαβε ο 

Domenico Pellegrini το 1603 (εικ. 48) μεταφέροντας στην εικαστική επιφάνεια μία εκ των 

πολυάριθμων τέτοιων πομπών284 στην διάρκεια της θητείας του, πιθανότατα αυτήν του San 

Simpliciano στα 1582.285 Η σημασία του απεικονιζόμενου θέματος ήταν μεγάλη ως ένα από 

τα πιο επίμαχα θεολογικά σημεία του 16ου αιώνα και με έντονο συμβολισμό, καθώς το ζήτημα 

της λατρείας των αγίων αποτέλεσε πεδίο οξύτατης διαμάχης με τους Προτεστάντες με 

πολλές προεκτάσεις, αλλά πρώτα και κύρια την διαχρονικότητα και νομιμοποίηση των 

εκκλησιαστικών θεσμών και παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας (π.χ. χριστιανική 

αρχαιοδιφία, διεργασία γύρω από τους μάρτυρες της Εκκλησίας).286  

Εκτός της σύνδεσης με την λατρεία των αγίων και την πολεμική διάθεση ενάντια στις 

προτεσταντικές κατηγορίες, ο Pellegrini ενθάρρυνε άμεσους τοπικούς συνειρμούς σε 

συνάρτηση με τις σύγχρονες πολιτικές συνθήκες. Ως γνωστόν, ο εμβληματικός προστάτης 

της πόλης, ο Αμβρόσιος, επέδειξε έντονη δραστηριότητα στην αναζήτηση κι ανεύρεση 

λειψάνων αγίων.287 Μερίδα ιστορικών εκτιμά το έργο ως μια πράξη imitatio Ambrosii (κοινός 

τόπος όπως θα δούμε και στο Collegio Borromeo), απηχώντας την τοπική εκκλησιαστική 

παράδοση ως προσπάθεια επιβολής της προωθούμενης τελετουργίας του καθημερινού βίου 

και θεμελίωσης της λειτουργίας του αρχιεπισκόπου στην τοπική κοινωνία μέσω της 

θρησκευτικής αλλά και πολιτικής διάστασης του ρόλου του.288 

Αντίστοιχης θεματικής σκηνή αποτελεί και το επεισόδιο με την Ιερά Σινδόνη289 (εικ. 36), 

την οποία ο Carlo επισκεπτόταν συχνά ως προσκυνητής. 290  Η σκηνή των Duchino και 

Morazzone αφηγείται την επίσκεψη του 1578, όταν εορταζόταν η μεταφορά της 
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 Οι Bascapè και Giussano μνημονεύουν πολλά παραδείγματα πομπών του Carlo Borromeo με ιερά λείψανα και κειμήλια, ενώ 
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ης

 Μαΐου 1582 διακομίστηκαν επίσης τα λείψανα των αγίων-μαρτύρων 
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 Ο Delehaye, μέλος της αγιογραφικής ομάδας των Ιησουιτών Bollandistes κατά τον 19
ο
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ο
 αιώνα, υπογράμμισε την 
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Ditchfield, 1995, σελ. 84-91. 
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 Burzer, 2011, σελ. 104. Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση των μαρτύρων Γερβάσιου και Προτάσιου το 386, των 
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υπόψη την έντονη ομοιότητα των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών της μορφής του Borromeo με αυτών της ασημένιας 
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 Για την Ιερά Σινδόνη, βλ. Wilson, 1978. 
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 Grasby, 2009, σελ. 146. Ο αρχιεπίσκοπος πραγματοποίησε το πρώτο του προσκύνημα το 1578 ως εκπλήρωση του τάματος 
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1582, 1584), βλ. τις περιγραφές του Bascapè, 1592, σελ. 440-449, 564-567· γενικότερα, βλ. Debiaggi, 2008, σελ. 423-427. 
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αχειροποίητης (acheiropoieta) εικόνας από την παλαιά πρωτεύουσα του δουκάτου 

(Chambéry) στην νέα (Τορίνο), με την παρουσία του αρχιεπισκόπου να προσδίδει κύρος 

στην νέα μητρόπολης, στους Filiberto και στο κειμήλιο. Αξιοσημείωτη είναι κι η θεσμοθέτηση 

μιας εορτής 291  (Ostensione), δημοφιλούς τα επόμενα χρόνια, αποδίδοντας πολλαπλά 

οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά οφέλη στον οίκο της Σαβοΐας (εικ. 53).292  

Εκ πρώτης όψεως, ομοίως με τις επισκέψεις σε Valle Mesolcina, Μπρέσια και 

Μπέργκαμο, εκθειάζεται το θρησκευτικό διαμέτρημα του Borromeo με μια θριαμβική είσοδο 

στην νέα πρωτεύουσα του δουκάτου. Ο Carlo, στο πρώτο επίπεδο, συνοδευόμενος από 

ιερείς ευλογεί τους γονατιστούς Filiberto, ενώ πίσω τους στοιχίζεται η αυλή κι η στρατιωτική 

ακολουθία σαν μια πυκνή μάζα ατόμων. Σε δεύτερο επίπεδο στο βάθος ακολουθείται το ίδιο 

μοτίβο με τον Carlo να βαδίζει πλάι στον Emmanuele Filiberto προς τις πύλες του Τορίνου εν 

μέσω κανονιοβολισμών, λαβάρων, στρατού και πλήθος κόσμου δηλώνοντας σε αυτό το 

διάχωρο την άφιξη του αρχιεπισκόπου, ενώ στο πρώτο την αναχώρησή του.293 

Στο έργο αντανακλώνται, όπως και στο προηγούμενο, οι θέσεις της Εκκλησίας επί του 

ζητήματος της λατρείας των κειμηλίων, με θέμα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ως απάντηση 

στις θεολογικές κατηγορίες των Προτεσταντών. Η ευλάβεια προς την Σινδόνη αποτέλεσε 

αφορμή πολεμικής εκ μέρους του Καλβίνου, ο οποίος στο Trattato sulle reliquie αποδοκίμασε 

έντονα την λατρεία που η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επέδειχνε στο κειμήλιο, εξαιτίας της 

ανυπαρξίας αγιογραφικής και ιστορικής τεκμηρίωσης που να δικαιολογούν αποδόσεις τιμής, 

ενώ κατηγόρησε επιπλέον την Αγία Έδρα για ειδωλολατρία και πλάνη.294 

Το θεολογικό πλαίσιο που ενυπάρχει στην σκηνή δεν αναφέρεται στα ιερά κειμήλια 

μονάχα ως πολεμική στους προτεστάντες, αλλά κι ως αντανάκλαση της διαχρονικής σχέσης 

των ίδιων των κειμηλίων με τον αρχιεπίσκοπο. Το έργο των Duchino/Morazzone μαζί με 

εκείνα που προσανατολίστηκαν θεματικά στον λοιμό της περιόδου 1576-1578 –ιδιαίτερα το 

σχετικό με το Καρφί του Σταυρού (Sacro Chiodo)– προτείνουν μια διάσταση της λατρείας του 

Carlo ως imitatio Christi.295 Οι καλλιτέχνες των δύο έργων προτείνουν την ίδια ιδέα, τον 

αποκαθαρμό της πόλης από τον λοιμό μέσω δημόσιων λατρειών και προσκυνηματικού 

ζήλου, ενδυναμώνοντας την συσχέτιση μεταξύ των quadroni.   

Από μια διαφορετική οπτική, αποτελεί το μοναδικό quadrone στην σειρά που το 

περιεχόμενό του φέρεται να ακουμπά σύγχρονα πολιτικά τεκταινόμενα. Μερίδα ερευνητών 

εκτιμά πως η απεικόνιση των Emmanuele και Carlo Emmanuele σχετίζεται με τις στενές 

σχέσεις που διατηρούσαν με τους Borromeo και με τις διαμάχες που είχαν αμφότεροι με τους 

Ισπανούς, λειτουργώντας ως μια μορφή πολιτικού υπαινιγμού.296 Άλλοι μελετητές θεωρούν 
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 Για την ιστορία της Ιεράς Σινδόνης και την θέσπιση της Ostensione, βλ. Scott, 1995· Grossman, 2002. 
292

 Pollak, 1991, σελ. 13-18. 
293

 Giussano, 1610, σελ. 334-344. 
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 Βλ. σχετικά Calvin, 1870. 
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 Grasby, 2009, σελ. 146. 
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 Burzer, 2011, σελ. 90-92. Τα παραπάνω συνιστούν μια αμφίβολη παρατήρηση, καθώς φαντάζουν ως ξεκάθαρη υπονόμευση 
της καμπάνιας υπέρ της αγιοποίησης του Carlo όπου τα quadroni διατηρούσαν ιδιαίτερο ρόλο. Η παρατήρηση δεν ήταν νέα. 
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πως το θέμα φιλοτεχνήθηκε μετά από επιθυμία του Federico Borromeo σε σύνδεση με άλλες 

προπαγανδιστικές εικόνες εντός του Duomo παρομοιάζοντάς τον με άλλους επιφανείς 

αρχιεπισκόπους της πόλης ως υπερασπιστή των προνομίων της Εκκλησίας 

ανταγωνιζόμενος την κοσμική εξουσία των Ισπανών.297 Συνεπώς, η γονυκλισία των Filiberto 

ενώπιον του Borromeo ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως: α) ως η απεικόνιση του σεβασμού τους 

απέναντι στην ισχυρή ιερατική μορφή του Borromeo, β) ως η αναδίπλωση της κοσμικής 

εξουσίας προ της εκκλησιαστικής, αντανακλώντας τις διαμάχες του αρχιεπισκόπου με τους 

Ισπανούς κυβερνήτες, γ) ως η προσπάθεια σύμπραξης Εκκλησίας και Ισπανών σ’ένα 

πλαίσιο κοινών συμφερόντων κι επιδιώξεων, σύμφωνα και με τον Botero (Ragion di Stato).  

v.) Ο λοιμός του Μιλάνου 

Πέραν των έργων που προωθούσαν την επισκοπική δράση του Borromeo, η οποία και 

τόνιζε τον τοπικό χαρακτήρα του κύκλου, βρίσκουμε κι εκείνα που σημείωναν την δράση του 

στην διάρκεια του λοιμού (1576-1578), γνωστού ως "Ο λοιμός του San Carlo".298 Ο λόγος 

περί της δράσης του στον λοιμό αποτέλεσε ένα απ’τα ισχυρότερα επιχειρήματα της τοπικής 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας για την αγιότητα του.299 Η σημασία που αποδόθηκε σ’αυτήν την 

δέσμη έργων εκφράζεται στην πρόθεση της Fabbrica του Duomo να τα συμπεριλάβει στην 

αρχική παραγγελία του 1602, όπου περιέχονταν τρία απ’τα τέσσερα συνολικά (εικ. 34, 38, 

42). Η συναισθηματική επενέργεια, μέσω της επίκλησης των τραγικών αναμνήσεων, 

βοήθησε στην δημοφιλία των έργων κι αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την φιλοτέχνηση 

των υπόλοιπων δέκα πινάκων τα επόμενα δύο χρόνια. 300  Οι καλλιτέχνες της περιόδου, 

εκτελώντας διάφορες παραγγελίες, δεν αποτύπωσαν τις μακάβριες επιπτώσεις της 

επιδημίας, τον τρόμο και την καταστροφή που επέφερε στις δομές της κοινωνίας. 

Απεναντίας, η σχετική καλλιτεχνική παραγωγή –σε παραγγελίες αδελφοτήτων, κοινοτήτων, 

τοπικών εκκλησιών, ιδιωτικές συλλογές κ.α.– συνιστούσε περισσότερο προπαγανδιστικό 

εργαλείο ενθάρρυνσης και ψυχικής επούλωσης των τραυμάτων, αναζήτησης λύτρωσης από 

τον υπερκόσμιο παράγοντα (Θεία, άγιοι), έχοντας παρόμοιο ρόλο με τα αναθήματα κι ex-

voto.301 Ανεξαρτήτως παραγγελιοδοσίας, διατηρούσαν ξεκάθαρο θρησκευτικό χαρακτήρα ως 

προϊόντα εξαρτημένα και καθοριζόμενα από τις επιδιώξεις της Καθολικής Εκκλησίας. 

                                                                                                                                                                      
‘Ήδη οι Marco Rosci και Angelo Turchini σε παλιότερες δημοσιεύσεις τους είχαν επισημάνει το ενδεχόμενο αυτό, χωρίς ωστόσο 
να προχωρήσουν στην αποδοχή της εγκυρότητάς του, βλ. Rosci, 1965, σελ. 58· Turchini, 1987, σελ. 155-157. 
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 Rosci, 1965, σελ. 58. Το έργο των Duchino/Morazzone συνδέεται με αυτό του εργαστηρίου του Federico Barocci με τίτλο την 
Άφεση αμαρτιών του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου από τον Άγιο Αμβρόσιο, οικείο και αγαπητό θέμα στους Borromeo, όπως φάνηκε 
κι από τις σχετικές παραγγελίες για την διακόσμηση του Duomo στην διάρκεια των χρόνων (εικ. 55). Σχετικά με τις παραγγελίες 
των Carlo και Federico Borromeo για τον Duomo, βλ. Dallaj, 1984· Verstegen, 2003. 
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 Ένα μόλις χρόνο μετά το ξέσπασμα του λοιμού στο Μιλάνο εμφανίστηκε μια αφήγηση των όσων είχαν συμβεί μέχρι τότε, βλ. 
Bisciola, 1577. Για ένα corpus κειμένων, χρονικών, ποιημάτων και μαρτυριών αναφορικά με τους μεγάλους λοιμούς του Μιλάνο 
κατά την διάρκεια του 16

ου
 και 17

ου
 αιώνα, βλ. Ferro, 1975. Επιπλέον, εκτενείς αναφορές και μαρτυρίες κατέγραψαν οι Bascapè 

και Giussano, βλ. Bascapè, 1592, σελ. 312-419· Giussano, 1610, σελ. 179-235. Τέλος, μια σύγχρονη και σύντομη περιγραφή 
των γεγονότων, βλ. Bendiscioli, 1957, σελ. 235-247. 
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 Burzer, 2011, σελ. 88-89. 
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 Ferro, 1984, σελ. 260-261. 
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 Η τέχνη, αναμφίβολα αντανακλώντας τις ανησυχίες και βάσανα της κοινωνίας απέναντι στον λοιμό, υπενθύμιζε στον θεατή 
για την αναγκαιότητα και δύναμη των «επουράνιων φροντίδων», όπως η ανακούφιση κι η ελπίδα, βλ. σχετικά Marshal,1994, 
σελ. 488 και 2000, σελ. 20.  
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Στην καθολική παράδοση, ως τα τέλη του 16ου αιώνα, δύο θεωρούνταν οι κατεξοχήν 

προστάτες-άγιοι των χτυπημένων από λοιμό, ο Σεβαστιανός κι ο Ρόκκος, αν και αρκετές 

κοινότητες της ιταλικής χερσονήσου επικαλούνταν τους δικούς τους πολιούχους-προστάτες 

σ’ανάλογες περιστάσεις.302 Στο Μιλάνο ο Σεβαστιανός λάμβανε τιμές ανάλογες του Αγίου 

Αμβροσίου, ως αποτέλεσμα της καταγωγής του από την πόλη, ενώ ο ίδιος ο Carlo 

επικαλούνταν την λατρεία του στην περίοδο του λοιμού.303 Ο λόγος περί της εμπλοκής του 

Borromeo στην διάρκεια του λοιμού βάρυνε υπέρ της θεώρησής του από την εκκλησιαστική 

ιεραρχία ως νέος προστάτης-άγιος των μολυσμένων. Σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω, τα 

πεπραγμένα του Μιλανέζου αρχιεπισκόπου στα χρόνια του λοιμού δεν στηρίχθηκαν στο 

μύθο και την μεταγενέστερη του βίου αγιογραφική παράδοση, αλλά σε αναφορές, χρονικά, 

ποιήματα, βιογραφίες, αρχεία της εποχής, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων στην εξέταση της 

υπόθεσης.304 Η εικόνα του Borromeo αν και στερείτο τυπικών συμβόλων, αντίστοιχων του 

Ρόκκου και Σεβαστιανού, προβαλλόταν η αναγνωρισιμότητα και λειτουργικότητά του ως 

προστάτης των ασθενών διαμέσου των αληθινών φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών και 

των τοποθεσιών, που σύμφωνα με τα χρονικά έλαβαν χώρα τα διάφορα γεγονότα. Η 

συντελούμενη προσπάθεια συνδυασμού αγιογραφίας με ισχυρές αναμνήσεις από τον λοιμό, 

υπό τον μανδύα αληθοφανούς ιστορικής τεκμηρίωσης, στόχευε στην συνδρομή όλων των 

κοινωνικών ομάδων για την επιδιωκόμενη αγιοποίηση.305 

Εικονογραφικά θέματα με βάση τον λοιμό είναι συνηθισμένα, με ιδιαίτερη απήχηση την 

περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης λόγω της έξαρσης επιδημιών πανώλης στην Ευρώπη.306 

Πολλά έργα, που περιέγραφαν τις καταστροφές της επιδημίας, έπαψαν να λειτουργούν ως 

αναθήματα ή να έχουν κάποιο εσχατολογικό περιεχόμενο όπως συνέβαινε από τον 14ο μέχρι 

και τα μέσα του 16ου αιώνα, σημειώνοντας μια εικονογραφική στροφή. 307  Σε πολλές 

περιπτώσεις το θέμα του λοιμού χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την προπαγάνδιση της 

σημασίας τέλεσης των Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας –ιδιαίτερα της Θείας Κοινωνίας– και 

της προθυμίας των κληρικών να παρασταθούν διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή.308 

Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος που δόθηκε στην κατήχηση, οι εικόνες με ανάλογο δογματικό 

περιεχόμενο υπογράμμιζαν τα ζητήματα σε περιοχές, όπου οι προτεσταντικές ιδέες είχαν μια 

διάδοση.309 Η διαπραγμάτευσή τους εισηγούνταν ένα νέο σημείο αναφοράς, μια προσφορά 
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 Mormando, 2005. Δεν πρέπει, ωστόσο, να αγνοείται η λατρεία και τα εικονογραφικά θέματα της Παναγίας του Ελέους 
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 Boeckl, 2000, σελ. 69-106. 
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 Boeckl, 2000, σελ. 108. Η Boeckl τονίζει, επιπλέον, πως τα έργα αυτά υπογράμμιζαν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, για τα 
οποία η Εκκλησία αξίωνε την μίμηση από το ποίμνιο σε ανάλογες περιστάσεις. 
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 Οι προτεστάντες και κάθε ετεροδοξία ερμηνεύτηκαν ως παράγοντες εμφάνισης της επιδημίας, ιδιαίτερα από κύκλους των 
Ιησουιτών (π.χ. Antonio Possevino, Bernardo Tomitano da Feltre, Philibertus Marchini κ.α.) που συνέδεαν την εξάπλωση των 
προτεσταντικών ιδεών με τους λοιμούς, ενώ αποτελούσε κοινό τόπο ήδη από την περίοδο έκδοσης του Malleus Maleficarum 
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υποστήριξης και λύτρωσης σε στιγμές κρίσης από κοινούς και καθημερινούς ανθρώπους 

(κλήρος), δίχως την επίκληση στο υπερφυσικό, αλλά μια ρητορική που δίδασκε το ποίμνιο 

πως βρισκόταν στις προστατευτικές αγκάλες της Εκκλησίας. 

Η εικονογραφία πολλών σχετικών έργων ήταν επικεντρωμένη σε επίμαχα ζητήματα της 

Συνόδου, όπως τα θεία μυστήρια με την ανάγκη επαναβεβαίωσης και επαναπροσδιορισμού 

τους, ιδιαίτερα όσων αποδέχονταν οι Προτεστάντες.310 Σε εικονογραφικά θέματα όπως η 

Τελευταία Θεία Μετάληψη (Viaticum) επαινείτο ο ρόλος του κλήρου κι οι αρετές των 

νεοφανών αγίων. Στις σκηνές τονιζόταν εμφατικά η αποδοχή του θανάτου, η πίστη στην 

αιώνια ζωή, η σπουδαιότητα του κλήρου και της Εκκλησίας ως προς την υποστήριξη στους 

χτυπημένους από την επιδημία, ενώ παραμερίστηκε το ενδιαφέρον για την βελτίωση της 

κατάστασης των ασθενών και η λύτρωση μέσω μιας «θαυματουργής» ίασης.311 Η παρουσία 

εκπροσώπων του κλήρου στις σκηνές δηλώνει περισσότερο την προσωπική αυτοθυσία 

παρά την ελπίδα για θεραπεία.312  

Πολλές τέτοιες εικόνες εκτελέστηκαν εντός ιταλικής χερσονήσου, συγκροτώντας ένα 

corpus από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά εικαστικά τεκμήρια της Αντιμεταρρύθμισης 

ως έκφραση του νέου θεολογικού πλαισίου. Οι καλλιτέχνες, ακολουθώντας τις οδηγίες των 

παραγγελιοδοτών, εικονοποιούν τις μεταβολές στην εκκλησιαστική στρατηγική και τις 

προτεινόμενες ηθικές αξίες, την ανάπτυξη νέων τελετουργικών ή την αναβίωση παλαιών που 

θα παρέμεναν σε ισχύ μέχρι την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, καθώς και την διάκρισή 

τους σε σχέση με τις θέσεις των Προτεσταντών πάνω στο ζήτημα.313 Η ενδυνάμωση και 

προώθηση των κεντρικών αποφάσεων, ιδιαίτερα αναφορικά με τα ιερά μυστήρια, ήταν ο 

απώτερος στόχος με την εικονογραφία του Carlo να ακολουθεί πιστά αυτούς τους συρμούς 

και να αποτελεί αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών στην διάρκεια των χρόνων. 

Ένα από τα πρώτα είναι το έργο του Duchino (εικ. 38), απεικονίζοντας τον Borromeo σε 

κάποιο λοιμοκαθαρτήριο.314 Ο αρχιεπίσκοπος βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης να τελεί σε 

                                                                                                                                                                      
στα τέλη του 15

ου
 αιώνα. Ενδεικτικά, ο Panigarola σε κήρυγμά του στην Μπολόνια το 1577 απέδιδε το ξέσπασμα των πολλών 

λοιμών του 16
ου

 αιώνα στην αποδοχή των αιρετικών δογμάτων των Λουθήρου, Καλβίνου και Ζβίγγλιου, αλλά και στην ολοένα 
αυξανόμενη δύναμη των Οθωμανών Τούρκων, βλ. γενικά Mormando, 2005, σελ. 17-19. Ειδικότερα, βλ. Possevino, 1577, σελ. 
12v-19r· Panigarola, 1599, σελ. 272-274. 
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πραγματοποιηθεί εκτός Εκκλησίας σε χώρο που συγκεντρώνονταν θύματα λοιμού. Επιπλέον, η απεικόνιση της Βάπτισης και 
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περισσότερο στην αιωνιότητα της ψυχής παρά στην σημασία που έδινε τον Μεσαίωνα στη σωματική ανάσταση, αν και η σχέση 
μεταξύ σώματος, ψυχής και Θείου διακατείχε σε μεγάλο βαθμό τους Καθολικούς, όπως συνοψίζεται στην θέση του Camillo de 
Lellis (1550-1614) –ιδρυτή του τάγματος των Camilliani και προστάτη-αγίου των νοσηλευτών, νοσοκομείων και των ασθενών 
μεταγενέστερα– «στο σώμα πριν απ’την ψυχή, στο σώμα για την ψυχή, αμφότερα για τον Θεό» ("Al corpo prima dell’anima, al 
corpo per l’anima, l’uno e l’altro per Iddeo").   
313
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 Διάφοροι μελετητές του έργου ερμηνεύουν την σκηνή ως αφήγηση κάποιου συμβάντος διακινδυνεύοντας μια ακριβή 
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αλληλεπιδρώσα με τους θεατές επικαλούμενη τα συμπυκνούμενα αυτής γεγονότα, δίχως την προσπάθεια εντοπισμού του 
χώρου τέλεσης, βλ. σχετικά Boeckl, 2000, σελ. 116· Jones, 2005, σελ. 66-68· Grasby, 2009, σελ. 121-124. 
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ημιθανείς τα μυστήρια της εξόδου της ψυχής από το σώμα (ultimi riti), ενώ η πλοκή 

εκτυλίσσεται σε εξωτερικό σκηνικό με πλήθος δευτερεύοντων μορφών τριγύρω να 

καλύπτουν την εικαστική επιφάνεια, με ορισμένες να καλούν τον θεατή να παρακολουθεί όσα 

συμβαίνουν. Το έργο είναι στεγνό, συγκεχυμένο, στερούμενο συναισθηματικού περιεχομένου 

και δράματος. Η εκτεταμένη ισοκεφαλία των μορφών είναι στατική, άκαμπτη δίχως κάποια 

αίσθηση δυναμικής, όπως και οι πυκνές ανθρώπινες μάζες σε διάφορα σημεία του έργου, 

θυμίζοντας τα έργα που παράγονταν εν αφθονία στα διάφορα εργοτάξια της Ρώμης το ίδιο 

διάστημα. Το εύρος της χρωματικής παλέτας κι ο φωτισμός παρουσιάζονται σταθερά κι 

αναλλοίωτα σε όλο το μήκος της σύνθεσης, ενδεικτικό της τέχνης της πλειονότητας των 

καλλιτεχνών του κύκλου και των προθέσεων της παραγγελιοδοσίας. Το έργο δεν κρινόταν 

για τις αισθητικές του αρετές, αλλά για το περιεχόμενο και την διδασκαλία που μετέδιδε στο 

ποίμνιο. Η σύνθεση του Landriani συνιστά την αρχική εικόνα στην σχετική εικονογραφία και 

τυπικό παράδειγμα διατήρησης του decorum και της θρησκευτικής ευλάβειας. Ακολουθεί την 

εικονογραφική παράδοση ενσωματώνοντας μοτίβα, όπως την νοσηρή ατμόσφαιρα (miasma), 

το σάστισμα των ασθενών που συναντάμε σε μεσαιωνικά θέματα (danza macambra και 

memento mori)· κοινός τόπος όλων των σχετικών απεικονίσεων ως υπενθύμιση της 

θνητότητας της ύπαρξης.315 Απ’την άλλη, αποφεύγονται οι απεικονίσεις συμπτωμάτων της 

πανώλης (π.χ. φλογώσεις) σε σχέση με γνωστά έργα προηγούμενων καλλιτέχνες (π.χ. 

Raimondi, Tintoretto κ.α.) για λόγους που αφορούσαν το decorum και αποφυγής του γυμνού. 

Ο Cerano, αν και τα θέματα που εκτέλεσε έτυχαν μικρότερης απήχησης, παρείχε 

επαρκέστερα μορφολογικά αποτελέσματα, δίχως να αποφεύγει τους υστερομανιερισμούς ο 

ίδιος (π.χ. χρήση αποπνευματωμένων κλασικών μοτίβων, αναλλοίωτο φως κ.α.). Στην 

Επίσκεψη στο λοιμοκαθαρτήριο αφηγείται την παρουσία του έφιππου316 αρχιεπισκόπου σ’ένα 

απ’τα πολλά λοιμοκαθαρτήρια317 σε μια πράξη in elemosynis (εικ. 34).318 Η φιλανθρωπία, μια 

από τις αρετές που αποδίδονται στον αρχιεπίσκοπο, συνδέεται με το δημοφιλές στους 

καλλιτέχνες εικονογραφικό θέμα των Επτά Πράξεων του Ελέους ήδη από τα μεσαιωνικά 

χρόνια, ενώ στην εκκλησιαστική παράδοση παραπέμπει στις δεήσεις του Αγίου Κυπριανού 

De opere et eleemosynis, χρηστές από τον Carlo στα κηρύγματά του μεταξύ 1576-1578.319 

Ενδεικτικό ότι η carità (φιλανθρωπία, φιλευσπλαχνία), ως η κατεξοχήν αρετή του επισκόπου, 
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 Αντίστοιχες περιγραφές λαμβάνουμε από φιλολογικές πηγές, όπως του μοναχού Bellintani da Salò (1535-1611), συνεργάτη 
του Borromeo και υπεύθυνου για τα lazzaretti, βλ. Bellintani da Salò, 1988-1993, σελ. 3735-3761. 
316

 Σύμφωνα με τον Rosci και την Jones επρόκειτο για απεικόνιση αλόγου, όπως και ο Grasby, ο οποίος πιθανολογεί πως 
πρόκειται για νέο imitatio Christi στα πρότυπα της εισόδου στην Ιερουσαλήμ, βλ. Rosci, 2000, σελ. 102· Jones, 2005, σελ. 71· 
Grasby, 2009, σελ. 121. 
317

 Bendiscioli, 1957, σελ. 240. Το λοιμοκαθαρτήριο που απεικονίζει ο Cerano μάλλον παραπέμπει στο lazzaretto της τότε Porta 
Orientale (σημερινή Porta Venezia), το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη του 15

ου
 και αρχές του 16

ου
 αιώνα και κατά την διάρκεια 

του επιδημίας υπεύθυνοι του χώρου ήταν οι Φραγκισκανοί. Ο συγκεκριμένος χώρος γέμισε ασφυκτικά σε σύντομο σχετικό 
διάστημα, όπου ανάγκασε την εκκλησιαστική και πολιτική αρχή της πόλης να εκμεταλλευτεί κι άλλους ανοικτούς χώρους του 
Μιλάνο, όπως την κατασκήνωση της Vittoria βόρεια της πόλης. 
318

 Για το έργο του Cerano, βλ. Rosci, 1964, σελ. 69-70 και 1965, σελ.  48-49 και 2000, σελ. 102-104· Jones, 2005, σελ. 71-72. 
319

 Mormando, 2005, σελ. 26-27. Τα λεγόμενα του Αγίου Κυπριανού, επαναλαμβανόμενα κι ενισχυόμενα από πλήθος κηρύκων 
κι εκκλησιαστικών συγγραφέων του 16

ου
 και 17

ου
 αιώνα, βρήκαν το εικαστικό τους ισοδύναμο σε μια πλούσια παραγωγή έργων 

απεικονίζοντας τις λεγόμενες Σωματικές Πράξεις του Ελέους (Opere Corporale della Misericordia). Την περίοδο που μας 
ενδιαφέρει κυκλοφορούσαν ευρέως χαρακτικά με πιο ενδεικτική την συλλογή του Roscio Icones Operum Misericordiae, βλ. 
Roscio, 1586. 
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προσωποποιείται με την μορφή της γυναίκας με τα τρία παιδιά, σύμφωνα με την Iconologia 

του Ripa, ακριβώς δίπλα στον έφιππο επίσκοπο. O Borromeo απεικονίζεται δρώντας, 

ενεργώντας και λειτουργώντας ως ο Καλός Ποιμένας (Boni Pastoris) που σπεύδει να 

φροντίσει, πνευματικά κι υλικά, το ποίμνιο. Το επεισόδιο δεν συνιστά μια θαυματουργή 

αφήγηση, ως αποτέλεσμα μιας συμβατικής αγιογραφικής προσέγγισης, αλλά υπογραμμίζει 

τον χαρακτήρα της σειράς ως εικαστικού χρονικού που προωθεί ένα δυναμικό χριστιανικό 

δόγμα και μια σειρά ανθρώπινων αρετών που ο καθένας θα μπορούσε να μιμηθεί. 

Ωστόσο, για την ιεραρχία της Εκκλησίας οι λοιμοί ερμηνεύονταν όχι ως φυσικές 

διαδικασίες, αλλά απόρροια πνευματικών συγχύσεων. Ο Gabriele Paleotti, σε επιστολή του 

το 1576, τόνιζε πως ο λοιμός συνιστά πληγή της ψυχής και όχι του σώματος, κάτι που 

αποδεχόταν ο Borromeo θεωρώντας τον ως θεία Δίκη απέναντι στον άνθρωπο. 320  Η 

πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας της περιόδου συμφωνούσε με τις αποτιμήσεις των 

παραπάνω, αναγνωρίζοντας την πνευματική διαύγεια 321  (rimedi spirituali) ως μοναδική 

γραμμή άμυνας απέναντι στην επιδημία.322 Ενδεικτική, στην περίπτωση του Μιλάνου, ήταν η 

διενέργεια πομπών με την έκθεση του κατεξοχήν κειμηλίου της πόλης, του Καρφιού, όπως 

φαίνεται στο έργο των Fiammenghini (εικ. 42).323 H ευλάβεια του Borromeo για το κειμήλιο 

ήταν γνωστή αναβιώνοντας την απονομή σεβασμού προς αυτό στα πλαίσια διάφορων 

τυπικών, όπως για παράδειγμα των quarant’ore.324 Αντίστοιχο σεβασμό επέδειξε και με την 

Ιερά Σινδόνη του Τορίνο, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις αντιλήψεις της 

ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας πάνω σε σχετικά ζητήματα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές στα χρονικά, η διενέργεια λιτανειών ήταν πάγια τακτική 

την περίοδο του λοιμού. 325  Η εικονογράφηση πομπών ήταν ευρέως διαδεδομένη στην 

χριστιανική εικονογραφική παράδοση ήδη από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας με 

αφετηρία την πομπή του Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου στην διάρκεια του λοιμού του 590 

στη Ρώμη.326 Την περίοδο που εξετάζουμε υπάρχει αθρόα παραγωγή έργων με λιτανείες, 
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 Zanette, (1990), σελ. 447. 
321

 Ως rimedi spirituali (πνευματικές ιάσεις) λογίζονται όλες εκείνες οι δημόσιες λειτουργίες που η τέλεσή τους «εκλιπαρούσε» 
στον εξευμενισμό του Θεού και τον κατευνασμό της επιδημίας. Η «θεία ευμένεια» θα κατορθωνόταν δυνητικά μέσω της 
ειλικρινούς μετάνοιας και αναθεώρησης της πορείας ζωής. Αυτές έπαιρναν διάφορες μορφές, όπως πομπές, λιτανείες, 
συλλογικές προσευχές κι εξομολογήσεις, λειτουργίες, δημόσια συλλογικά τάματα κ.λπ. Η Εκκλησία δεχόταν την υπεροχή της 
σημασίας των πνευματικών ιάσεων έναντι των υλικών (rimedi temporali), ενώ ενυπήρχε μια αμφισβήτηση απέναντι στους 
ιατρούς, πρωτοφύσικους και όσους προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την επιδημία συστηματικά και λογικά, βλ. σχετικά 
Mormando, 2005, σελ. 22-26. 
322

 Giussano, 1610, σελ. 380. Ο Carlo λειτουργούσε μια σειρά συλλογικών πράξεων μετάνοιας και συμβολικών τελετουργικών, 
πέραν της ατομικής του αρωγής, για τον επιδιωκόμενο κατευνασμό. 
323

 Σύμφωνα με την Burzer, παρά την καθημερινότητα που είχε εκλάβει η διενέργεια πομπών ο Borromeo ήταν αντίθετος με την 
έντονη μαζικότητα των πιστών, καθώς ελλόχευε μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης της επιδημίας, κάτι που αναπόφευκτα συνέβη. 
Συνεπώς, η προσθήκη της εικονογράφησης της πομπής δικαιολογείτο στο βαθμό που επιχειρείται η ανάκληση στο ποίμνιο των 
αναμνήσεων του λοιμού με την ταυτόχρονη ανύψωση του Borromeo ως θυσιαζόμενου ποιμένα, βλ. Burzer, 2011, σελ. 88-89.  
324

 Οι Bascapè και Giussano αναφέρονται εκτενώς, βλ. Bascapè, 1592, σελ. 344· Giussano, 1610, σελ. 226-228. Επίσης, για 
πιο σύγχρονες αναφορές, βλ. Kirsch, 1986· Ruggeri, 2005. 
325

 Milani, 1604, σελ. 7. Ο Milani καταγράφει τρεις πομπές μονάχα με το ιερό αυτό κειμήλιο. Επίσης οι καταγραφές του αυτές 
αδυνατίζουν το επιχείρημα της Jones, η οποία θεωρεί πως το εν λόγω quadrone απεικονίζει συγκεκριμένο συμβάν (πομπή 6

ης
 

Οκτωβρίου 1576), και ενισχύει την θέση του Grasby που θεωρεί την εικόνα ως μια σύνθεση και σύνοψη γεγονότων, κάτι που 
συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κύκλο, όχι όμως δίχως εξαιρέσεις, βλ. Jones, 2005, σελ. 70· Grasby, 2009, σελ. 126-127. 
326

 Η πομπή είναι γνωστή ως litania septiformis, καθώς συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το σύνολο της ρωμαϊκής κοινότητας, 
ενώ το τέρμα της ήταν η Santa Maria Maggiore. Η πομπή μνημονεύεται στο Historia Francorum (10:1) του Γρηγορίου της Τουρ, 
καθώς και στον Χρυσό Θρύλο. Θεωρείται πως η πομπή του Αγίου Γρηγορίου αποτέλεσε την αρχή μιας μεγάλης εκκλησιαστικής 
παράδοσης εν καιρώ λοιμού, η οποία μεταφέρθηκε και εικαστικά, όπου ο κλήρος κι οι λαϊκοί διεξήγαγαν λιτανείες συνοδευόμενοι 
από ιερές εικόνες, κειμήλια, λάβαρα που απεικόνιζαν την Παρθένο με το Βρέφος ή Αγίους.  
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μεταφοράς ιερών κειμηλίων, διακομιδής λειψάνων αγίων, νεκρικές πομπές, autodafè κτλ. Οι 

πομπές μπορούν να κατανοηθούν επαρκώς στα πλαίσια της εκκλησιαστικής τελετουργίας με 

την έννοια μιας σειράς αντιλήψεων και πρακτικών υπαγορευμένων από την Εκκλησία, που 

σχετίζεται εν πολλοίς με την προστασία της κοινότητας.327 

 H εικόνα του αρχιεπισκόπου στο κέντρο της σύνθεσης με το κόκκινο άμφιο και το σκοινί 

γύρω από το λαιμό, να περπατά ανυπόδητος προτρέποντας στη μετάνοια και ταπεινότητα 

(humilitas) αποτέλεσε δημοφιλές εικονογραφικό θέμα τα επόμενα χρόνια, προωθώντας την 

εικόνα ενός μάρτυρα. Η διαπραγμάτευση του θέματος καλλιέργησε ερμηνείες που διέβλεπαν 

αναλογίες με τα Πάθη (Via Crucis) έχοντας ως συνδετικό κρίκο το Καρφί.328 Η σύνδεση του 

Borromeo με το κειμήλιο πέρασε σύντομα και στην αγιογραφική παράδοση ως άλλο ένα 

imitatio Christi, κάτι που μαρτυράται και στις διάφορες βιογραφίες.329 

 Η δράση του Carlo δεν αφορούσε μονάχα την διενέργεια λιτανειών και πράξεων 

ελεημοσύνης ή εξαντλήθηκε μονάχα στην διάρκεια ξεσπάσματος του λοιμού, αλλά 

επεκτάθηκε με στόχο τον καθαγιασμό όσων συνέβησαν και την παγίωση της σημασίας της 

Εκκλησίας στην καθημερινότητα των πιστών. Η ανέγερση βωμών σε περίοπτα σημεία της 

πόλης (εικ. 55-56), τα οποία διαμορφώθηκαν μετά τον λοιμό σε προσκυνηματικά μνημεία 

Εσταυρωμένων, ανήκει σε αυτή την δέσμη ενεργειών του αρχιεπισκόπου δημιουργώντας μια 

νοητή πορεία Γολγοθά προτρέποντας το εκκλησίασμα σε καθημερινή συμμετοχή στην τέλεση 

προσευχών, δεήσεων, λειτουργιών και μυστηρίων μέσω της δράσης αδελφοτήτων κι 

εκκλησιαστικών οργανώσεων (Compagnie della Santa Croce), ιδρυμένων αποκλειστικά 

γι’αυτήν την τελετουργία. 330  Ωστόσο, η ανέγερση των μνημείων είχε δρομολογηθεί ήδη 

κάποια χρόνια πριν το ξέσπασμα με την εκπόνηση ενός διατάγματος (Crucis erectio in viis) 

στην Σύνοδο Περιφερειών του 1573 στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής πολιτικής 

στην επισκοπή, έχοντας ως σκοπό τον συστηματικό καθαγιασμό του αστικού τοπίου με την 

παράλληλη ανέγερση νέων Εκκλησιών και τόπων λατρείας 331 , την επιβολή της 

εκκλησιαστικής και ρωμαιοκαθολικής τελετουργίας στο ποίμνιο ως απαραίτητη προέκταση 

του καθημερινού βίου, αλλά και την συνεχή προσπάθεια θρησκευτικής ομογενοποίησης του 

πληθυσμού.332 Παρόλ’αυτά, το θέμα του έργου του Cerano (εικ. 44) δεν παρουσίασε ευρεία 

διάχυση τα επόμενα χρόνια και δεν κατέλαβε διακεκριμένη θέση στην εικονογραφική 
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 Kamen, 2002, σελ. 103-109. 
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 Grasby, 2009, σελ. 126-129. 
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 Giussano, 1610, σελ. 196. Ο βιογράφος μεταφέρει πως κατά την διάρκεια μιας πομπής ο Borromeo τραυματίστηκε πατώντας 
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πομπή. Βλέπε επίσης Jones, 2005, σελ. 69-70· Grasby, 2009, σελ. 128-129.  
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 Grasby, 2009, σελ. 129-132. 
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 Burzer, 2011, σελ. 100. Προς τα τέλη του 16
ου

 αιώνα λειτουργούσαν στο Μιλάνο 237 χώροι λατρείας. Η Crippa προσθέτει 
πως οι βωμοί με τους σταυρούς μαζί με τις νωπογραφίες και τα αγάλματα θρησκευτικού περιεχομένου που κοσμούσαν τις 
προσόψεις Εκκλησιών και άλλων κτιρίων, φωταγωγημένων τα βράδια, καταδεικνύουν την προσπάθεια καθαγιασμού της πόλης. 
Αναφορικά με τους ιερούς χώρους του Μιλάνο εκείνη την περίοδο, βλ. Santoro, 1957. Επίσης για τις υπαίθριες νωπογραφίες, τα 
αγάλματα, τις προσόψεις και τον τρόπο που ο Carlo τα μεταχειριζόταν, βλ. ενδεικτικά Antonietta, 2000.   
332

 Burzer, 2011 σελ. 98. Η συγκεκριμένη πρακτική, που την διαδέχτηκε με θέρμη και ο Federico, ακολουθήθηκε κι από άλλους, 
όπως τον Πάπα Σίξτο Ε΄, ο οποίος στην διάρκεια του ποντιφικάτου του προώθησε μια συστηματική ανέγερση οβελίσκων στη 
Ρώμη, μεταφράζοντάς τα ως στοιχεία κυριαρχίας της Καθολικής Εκκλησίας επιβαλλόμενα μέσω της κατάλληλης διαμόρφωσης 
του αστικού χώρου στον καθημερινό βίο των κατοίκων. Αναφορικά για τα μνημεία των Σταυρών στο Μιλάνο, βλ. Richter, 2009, 
σελ. 34-74. Για την αντίστοιχη πολιτική του Πάπα Σίξτου Ε΄, βλ. Mayer-Himmelheber, 1984, σελ. 51. 
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παράδοση του Borromeo, ίσως για το ότι παρέπεμπε σε γεγονότα αμιγώς τοπικά. Πέραν 

τούτου, συνιστά, όπως και το αμέσως προηγούμενο, απτό παράδειγμα εικονικής 

προπαγάνδισης της σπουδαιότητας της λατρείας του σταυρού σε συνάρτηση με τον Carlo 

και την ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποτελώντας πεδίο θεολογικής διαμάχης μεταξύ 

Καθολικών και Προτεσταντών στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.333 

Η ανάγκη έκφρασης της σημασίας του σταυρού και σε άλλες πτυχές του πολιτιστικού βίου 

επηρέασε και τα εικαστικά, με τις εικόνες να παρέχουν οπτικά και παραστατικά τεκμήρια στις 

δομές εκείνες που επεδίωκαν να διατηρήσουν ακέραιο το κληροδοτημένο εκείνο πλέγμα 

εκκλησιαστικών αντιλήψεων, ιδεών και τελετουργικών της Εκκλησίας. 334  Ο σταυρός 

εμφανιζόταν συχνά και σε απεικονίσεις κοσμικών θεμάτων, ενώ η λατρεία του συνδέθηκε με 

πολλούς νέους αγίους, πέραν των παραδοσιακών (π.χ. Ιερώνυμος, Φραγκίσκος κ.ά.). Ένας 

εξαυτών ήταν κι ο Borromeo, όπου η κεντρικότητα του σταυρού στην πνευματικότητα του 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα.335 Το σχετικό έργο του Cerano αν και δεν έχαιρε της 

διάδοσης άλλων έργων του κύκλου, η σχέση που αυτό προβάλλει (δηλ. του Borromeo με το 

ιερό σύμβολο) υπογραμμίζεται συνεχώς στα quadroni, ενώ θα αποτελεί εφεξής 

αναπόσπαστο κομμάτι της επίσημης εικόνας του. Αναρίθμητες είναι στην καθολική 

επικράτεια οι εικόνες για βωμό, τα γλυπτά, τα χαρακτικά, οι προμετωπίδες σε έντυπα της 

περιόδου και τα λοιπά φορητά έργα που αναπαριστούν τον αρχιεπίσκοπο να αποδίδει 

σεβασμό στο σταυρό βρισκόμενος σε στάση προσευχής· ένας τύπος εικόνας κοινός στην 

εικονογραφία πολλών νεοφανών αγίων. 

 Τα τέσσερα quadroni με θέμα τον λοιμό αποτελούν εικόνες-κλειδιά του κύκλου του Βίου, 

στο σύνολο του εκκλησιάσματος ανεξαρτήτως ιδιότητας, κοινωνικού στρώματος και 

καταγωγής. Όπως η επιδημία επέφερε δεινά στο σύνολο σχεδόν της μιλανέζικης κοινωνίας, 

αντιστοίχως προβάλλεται η ευεργετική δράση του ιεράρχη προς όλες τις κοινωνικές ομάδες, 

ιδιαίτερα τα χαμηλά στρώματα. Με την ίδια θέρμη προτάχθηκε η ενότητα της τοπικής 

κοινότητας στα πλαίσια της εκστρατείας αγιοποίησης, καθώς αναπαρίστανται μαζί συνεχώς 

πλούσιοι και φτωχοί. Η παρουσία και παρέμβαση του Carlo αποβαίνει δυναμική κι όχι 

παθητική, ενεργητική κι αποτελεσματική σε υλικό και πνευματικό επίπεδο (rimedi 
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 Η αντίθεση των Προτεσταντών –εκτός του Λουθήρου και των υποστηρικτών του που κρατούσαν μια περισσότερο 
μετριοπαθή στάση– στην θεολογία του Σταυρού ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι Μεταρρυθμιστές, και κυρίως η Ελβετική πτέρυγα, 
θεωρούσαν πως διαιώνιζε δεισιδαίμονες και αιρετικές αντιλήψεις της χριστιανικής θρησκείας. Οι Καθολικοί από την πλευρά τους 
υπεραμύνθηκαν κάθε πτυχή της λατρείας του Σταυρού, καθώς την θεωρούσαν ως την πεμπτουσία της θεολογίας τους, 
μετερχόμενοι ιστοριογραφικές μεθόδους τέτοιες που τους επέτρεπαν να παγιώσουν μια αρμονία εντός των δικών τους σφαιρών 
επιρροής. Αναφορικά, τώρα, με τις επιθέσεις των Προτεσταντών θεολόγων στον Σταυρό, διαμέσω κειμένων κυρίως των 
Andreas Karlstadt, Matija Vlačić, Guillaume Farel, James Calfhill, Franciscus Junius, Philip Marnix κ.α., και την υπεράσπιση της 
λατρείας του από την Καθολική Εκκλησία, έχοντας ως στήριγμα τα κείμενα των Roberto Bellarmino, Cesare Baronio, John 
Martiall, Nicholas Harpsfield, Justus Lipsius κ.α., βλ. Scavizzi, 1989 και 1992, σελ. 205-223.  
334

 Scavizzi, 1992, σελ. 238-239. Μια επισκόπηση της προσανατολισμένης στο θέμα χριστιανικής εικονογραφίας μέχρι τις αρχές 
του 15

ου
 αιώνα φανερώνει πληθώρα θεμάτων συνδεόμενων με την δύναμη, συμβολική και μη, του σταυρού ως μέσο 

εξορκισμού, προσηλυτισμού και διαμεσολάβησης με το Θείο. Εκτός του ότι αποτέλεσε ξεχωριστό εικονογραφικό θέμα (Lignum 
Vitae), στενότατη υπήρξε και η σχέση με θέματα της εικονογραφικής παράδοσης αγίων (Ιερώνυμος, Φραγκίσκος, Αικατερίνη της 
Αλεξανδρείας, Αικατερίνη της Σιένα, Θωμάς Ακινάτης κ.α.). Για την εικονογραφία του Σταυρού διαχρονικά, βλ. La croce, 2007.  
335

 Τα Acta Ecclesiae Mediolanensis και Instructiones Fabbricae et Supellectilis Ecclesiasticae παρέχουν πληθώρα 
πληροφοριών και παραδειγμάτων της εξέχουσας σημασίας που είχε για τον αρχιεπίσκοπο η εικόνα του σταυρού στην Θεία 
Λειτουργία, τον διάκοσμο και την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Για την θέση του συμβόλου στην πνευματικότητα του Borromeo 
και σε αντιπαραβολή με αυτήν του Λουθήρου, βλ. ενδεικτικά Buzzi, 1997. Επίσης για την σπουδαιότητά του στην αρχιτεκτονική 
σύμφωνα με τον ίδιο τον Borromeo, βλ. Voelker, 1979 και 1988, σελ. 173.  
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temporali/rimedi spirituali), εκφράζοντας αναλογίες με το παράδειγμα του Γρηγορίου του 

Μεγάλου στα τέλη του 6ου αιώνα. 336  Η ίδια συλλογική εμπειρία του λαού του Μιλάνο 

αναφορικά με τα γεγονότα της επιδημίας χρησιμοποιήθηκε από την Εκκλησία, ώστε να γίνει 

επίκληση του τοπικού αισθητηρίου με τους καλλιτέχνες να συμπλέκουν στα quadroni όλους 

όσους άμεσα ή έμμεσα «ευεργετήθηκαν» από τον Borromeo αποτελώντας τις κοινωνικές 

δυνάμεις που υποστήριζαν ποικιλοτρόπως την αγιοποίηση ως κάποιου είδους ανταπόδοση. 

 Ο λόγος περί της σημασίας της σύνδεσης του Borromeo με τον λοιμό εξυπηρετούσε την 

Εκκλησία και στο επίπεδο της ιστοριογραφίας και αγιογραφίας, όπου η πιστότητα στην 

θρησκευτική διήγηση ήταν υποχρεωτική. Η διατύπωση του επιχειρήματος για την αγιοσύνη 

του Borromeo συνδύαζε δύο στοιχεία: α) απ’την μία τα γεγονότα των ετών 1576-1578 ήταν 

πρόσφατα, με σχετική τεκμηρίωση κι η σύνδεση επιτυγχανόταν αβασάνιστα, β) απ’την άλλη 

η πνευματική υποστήριξη του ποιμνίου (concorso del popolo) συνιστούσε για τους 

Μιλανέζους χειροπιαστό σημάδι της «ενστάλακτης» στον Borromeo Θείας Χάριτος. Η 

απεικόνιση των παραπάνω στα quadroni ήταν άμεσα διακριτή, ενώ αποφεύχθηκαν στις 

σκηνές οι αναφορές στο υπερφυσικό στοιχείο, οι οποίες και μετατέθηκαν σε μεταγενέστερες 

απεικονίσεις, όπου η υπόθεση αγιοποίησης ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα τελεσφορούσε.337 

 Σαν τελευταία παρατήρηση για τις σκηνές του λοιμού, οφείλουμε να επισημάνουμε την 

προσπάθεια προπαγάνδισης της αγιοσύνης του Borromeo με βάση τις ηρωικές αρετές του· 

μια αναγνώριση καταλυτική για τον οικουμενικό καταλογισμό της αγιότητας, έστω σε κάποιο 

βαθμό, στην περίοδο μετά το Τριδέντο. Στην καθολική χριστιανική θεολογία, όπως έχουμε 

ήδη δει παραπάνω, η virtù eroica συνιστά την ηρωική υπέρβαση ασυνήθιστων ηθικών 

αντιξοοτήτων, όπως ο φόβος της απώλειας είτε της σωματικής ακεραιότητας είτε της 

ελευθερίας, ενώ το ηρωικό ξεπέρασμα μπορεί να περιβάλλει περιπτώσεις που σχετίζονται με 

το συλλογικό καλό. Η επιτέλεσή της, λοιπόν, ολοκληρώνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις –με 

την διαμεσολάβηση και του υπερφυσικού παράγοντα ενίοτε– διαχωριζόμενη από την συνήθη 

άσκηση των αρετών, ενώ δεν δύνανται να καταλογιστούν ή να αναγνωριστούν στον καθέναν, 

παρά μόνον σε άτομα ιδιαιτέρως ξεχωριστά. Στην περίπτωση του Borromeo, αν και δεν 

μεσολαβούν μεταφυσικές παρεμβάσεις στις σκηνές, αναδεικνύεται τόσο η ανιδιοτελής και 

εθελοντική στάση του απέναντι στο χτυπημένο από τον λοιμό ποίμνιό του όσο και η 

απαράμιλλη εκδήλωση της carità 338  που τον οδηγεί να εκπληρώνει καθημερινά πράξεις 
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 Grasby, 2009, σελ. 132-133. 
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 Grasby, 2009, σελ. 133. Η άποψη του Grasby πως ο κύκλος της Vita αποφεύγει την αναπαράσταση υπερφυσικών στοιχείων 
εξαιτίας μονάχα των νέων αγιογραφικών και ιστοριογραφικών κριτηρίων κρίνεται ανεπαρκής, καθώς την στιγμή που εκτελούνταν 
τα έργα του πρώτου κύκλου ο Borromeo δεν είχε ακόμη ανακηρυχτεί άγιος, ενώ και η εξέταση των μαρτύρων τόσο για τις 
λεπτομέρειες του βίου του όσο και για τα θαύματα που του αποδίδονταν βρισκόταν ακόμη εν εξελίξει, καταδεικνύοντας πως 
οποιαδήποτε εικαστική αναφορά σε θεία διαμεσολάβηση ενδεχομένως να έθετε εν αμφιβόλω την όλη διαδικασία, όπως συνέβη 
λίγα χρόνια πριν με τους Ορατοριανούς και τους Ιησουίτες αναφορικά με τις cause των ιδρυτών τους. Η ευτυχής κατάληξη της 
διαδικασίας λίγα χρόνια αργότερα ευνόησε και την συνοδεία των εορτασμών με τον κύκλο των Θαυμάτων στον Καθεδρικό του 
Μιλάνου. 
338

 Η σημασία της carità στην χριστιανική θεολογία ήταν και παραμένει μεγάλη, αποτελεί μία εκ των τριών θεολογικών αρετών 
(virtù teologali) με τις fede (πίστη) και speranza (ελπίδα) τις άλλες δύο, ενώ θεωρείται η σημαντικότερη κατά τον Απόστολο 
Παύλο στην επιστολή του Προς Κορινθίους Α΄ γράφοντας «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ 
ἀγάπη». Σύμφωνα με την θεολογία και εν πολλοίς τον Θωμά Ακινάτη, οι virtù teologali αναφέρονται στην σχέση με τον Θεό και 
θεωρούνται ως «ενστάλακτες» –με την έννοια πως για να γίνουν κτήμα του ανθρώπου έχουν ανάγκη την μεσολάβηση της Θείας 
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ενάρετες σε υπέρτατο βαθμό, που φανερώνουν μια «εσωτερική παρόρμηση» ερμηνευόμενη 

ως αγιότητα από την εκκλησιαστική ιεραρχία και την ρωμαιοκαθολική θεολογία.339 

vi.) Οι χριστιανικές αρετές 

 Στην αγιογραφική παράδοση υπάρχει πλήθος κειμένων σχετικό με τις ατομικές αρετές εις 

βάρος μιας ευρύτερης επισκόπησης της προσωπικότητας, πράγμα που αποτυπώθηκε σε 

βιογραφίες, πανηγυρικές ομιλίες, ποιήματα και δεήσεις από άτομα με διαφορετικές αφετηρίες 

στην περίοδο πριν το 1610, αλλά και στην ίδια την παπική βούλλα της αγιοποίησης. Ωστόσο, 

πέρα από την απόκλιση στο προτεινόμενο μοντέλο, η έμφαση στις αρετές και ιδιαίτερα στην 

έννοια της carità (φιλανθρωπία, φιλευσπλαχνία, αγάπη) συμβάλλει στην επιδιωκόμενη θέση 

πως ο Carlo έζησε σαν άγιος, πέθανε σε ατμόσφαιρα αγιοσύνης και δεν έμενε παρά η 

επίσημη ανακήρυξή του από την Εκκλησία της Ρώμης. 

 Το ίδιο παρατηρείται και στην εικονογραφία, όπου πέραν των θεμάτων του λοιμού, η 

έννοια της carità καλλιεργείται και σε ταπεινής εμβέλειας σκηνές, φτωχής διάδοσης, αλλά όχι 

μικρής σημασίας. Το έργο των Duchino και Morazzone του 1602 (εικ. 35) ανήκει σε αυτές τις 

εικόνες. Η σκηνή αφορά την απάρνηση όλων των τιμητικών τίτλων, αξιωμάτων, βαθμών, 

οφίκιων, υψηλών εισοδημάτων, ενώ σηματοδοτεί και την οριστική εγκατάσταση του Carlo στο 

Μιλάνο, διατηρώντας μονάχα την ιδιότητα του αρχιεπισκόπου και του παπικού λεγάτου.340 Οι 

υστερομανιεριστικές φόρμες είναι κι εδώ έντονες στη χρήση του φωτός, του χρώματος, των 

κλασικών μορφικών μοτίβων και της αναχρονιστικής δόμησης των δύο επεισοδίων σε μία 

εικόνα. Με αυτό το τελευταίο επιδιώκεται η δημιουργία σχέσης μεταξύ Borromeo και Πάπα, 

όπως προωθείται απ’τις χειρονομίες και τις διακεκριμένες τους θέσεις στο έργο, με τον 

Γρηγόριο ΙΓ΄ ένθρονο στο δεξί μέρος της εικόνας και τον Carlo στο βάθος ως το σημείο 

φυγής της σύνθεσης. Ωστόσο, η αδράνεια του Πάπα, η ενεργητικότητα του Carlo κι η 

ισοκεφαλία μεταξύ των δύο δίνουν μια αίσθηση δυναμικής υπέρ του αρχιεπισκόπου, τονίζουν 

την αποσκίρτηση από την παπική αυλή κι υπονοούν την σύγκλιση των ιδιοτήτων τους με την 

υπογράμμιση του ιδιαίτερου κύρους της λομβαρδικής αρχιεπισκοπής ως σημαίνουσας 

καθολικής μητρόπολης στο πλέγμα σχέσεων της καθολικής επικράτειας.341  

 Η περιπλοκότητα της σύνθεσης των επεισοδίων ξεκαθαρίζεται από την επιγραφή του 

quadrone («Διατηρεί μονάχα τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου και απαρνείται όλους τους άλλους 

                                                                                                                                                                      
Χάρης–, σε αντίθεση με τις virtù cardinali, που απαντούν στον πραγματικό κόσμο, θεωρούνται «επίκτητες» και οδηγούν το 
άτομο στην επιτέλεση του αγαθού και την ηθική τελείωση, βλ. σχετικά Catechismo, 2003 (αντλώ από την ηλεκτρονική έκδοση 
του κειμένου). Αναφορικά με την περίφημη φράση του Αγίου Παύλου, βλ. Προς Κορινθίους Α΄, 13.13. 
339

 Macioce, 1990, σελ. 199. 
340

 Ο Borromeo κατά την παραμονή του στην Ρώμη διατηρούσε μια σειρά από τίτλους και προσοδοφόρα αξιώματα σαν αυτά 
του αποστολικού πρωτονοτάριου, του referendario του σώματος της Segnatura Apostolica, αρχιερέα της Santa Maria Maggiore, 
προστάτη-καρδιναλίου του Πορτογαλικού Στέμματος, της Βαυαρίας, των Κάτω Χωρών και των καθολικών καντονιών της 
Ελβετίας, καθώς επίσης προστάτη και υπεύθυνου για την λειτουργία των Φραγκισκανών, των Καρμηλητών, των Umiliati και 
άλλων ταγμάτων. Για όλα αυτά ζήτησε την απαλλαγή του με επιστολή του προς τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ στις 19 Νοεμβρίου 1572, 
βλ. σχετικά Bascapè, 1592, σελ. 230-233. Αναφορικά με την σχετική διάταξη που προωθήθηκε από τον Γρηγόριο ΙΓ΄ το 1572 
και αφορούσε την εγκατάσταση των επισκόπων στις περιοχές ευθύνης τους, βλ. von Pastor, 1930, σελ. 66-68. 
341

 Burzer, 2011, σελ. 81-82. 
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[τίτλους] με τα μεγάλα εισοδήματα, μαζί με διάφορες τιμές, αξιώματα και οφίκια»).342 Ενώπιον 

του quadrone και μέσω του γραπτού λόγου, οι πιστοί ήταν στην «κατάλληλη» θέση να 

αντιληφθούν γιατί ο Borromeo παραιτήθηκε από αξιώματα στην παπική αυλή αφοσιώνοντας 

εαυτών στην επισκοπή του Μιλάνο, προβάλλοντας την έγνοια για το εκκλησίασμα και την 

ευθύνη επιτέλεσης μιας πολυμέτωπης εκκλησιαστικής δράσης στην περιοχή, θυσιάζοντας 

την όποια φιλοδοξία ανέλιξης στην ιεραρχία (π.χ. papabilità). 343  Διαμέσου της εικόνας 

προωθείται στους πιστούς η ιδέα της ατομικής θυσίας, της ανιδιοτέλειας και της αποστροφής 

προς τις εγκόσμιες τιμές, για χάριν της αγάπης προς το ποίμνιο. 

 Αντίστοιχου περιεχομένου είναι και το έτερο έργο του Cerano στα 1602 (εικ. 33). Ο 

καλλιτέχνης από την Νοβάρα διαπραγματεύεται το επεισόδιο της πώλησης του Πριγκιπάτου 

της Oria, το οποίο είχε παραχωρήσει στην οικογένεια των Borromeo ο Φίλιππος Β΄ της 

Ισπανίας το 1563 και βρισκόταν στο Regno της Νάπολη μεταξύ Μπρίντιζι και Τάραντα.344 Το 

επεισόδιο εντοπίζεται στον Bascapè, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια ενός κεφαλαίου σχετικού με 

την περιφρόνηση απέναντι στον υλικό πλούτο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον 

διαμοιρασμό μεγάλου μέρους της περιουσίας του ιεράρχη προς τους φτωχούς της 

επισκοπής εμφανίζοντας μια ροπή προς τον ταπεινό και ενδεή βίο (pauperismo).345 

 Η προσφορά της προσωπικής περιουσίας υπέρ του ποιμνίου αποτελούσε μια από τις 

συνηθισμένες και πλέον αξιέπαινες πράξεις ενός επισκόπου.346 Εκτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό 

από τις συνοδικές συνελεύσεις της Ρώμης κατά την διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας 

αποτελώντας μία εκ των κυριότερων λόγων για την επιτυχή αγιοποίηση του Carlo, 

προωθώντας παράλληλα την αποπροσωποίηση και αποσύνδεση του αρχιεπισκόπου από τα 

κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της θητείας του. Χαρακτηριστικά, ο Roberto 

Bellarmino, όπως έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, υποστήριξε τον 

καταλογισμό της αγιότητας στον Carlo στο Μυστικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο (Concistorio 

Secreto) του 1610 αναδεικνύοντας την carità σε ηρωική αρετή λέγοντας πως «αυτή η 

διδασκαλία [του Χριστού] συγκρατείται σε τέσσερις κορυφές, την αγάπη προς το Θεό, την 

αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την περιφρόνηση για τον υλικό κόσμο και την περιφρόνηση 

για τον ίδιο τον εαυτό, οι οποίες όχι μόνο υπήρχαν όλες στον Carlo, αλλά ανταποκρίνονταν 

εξαίσια, όπως όλος ο κόσμος μπορεί να δείξει».347  

 Η εικόνα του Cerano συνδράμει κι αυτή με την σειρά της προκαλώντας τους θεατές-

πιστούς να συμμετέχουν στην διαδικασία αγιοποίησης με προσφορές στον τάφο που 

βοηθούν στην χρηματοδότηση της καμπάνιας της Εκκλησίας του Μιλάνο. Η ανάρτηση της 

εικόνας στην αρχή του κεντρικού κλίτους, η ένθετη επιγραφή («Πουλάει το Πριγκιπάτο της 
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Oria για το συνολικό ποσό των 40000 σκούδων, τα οποία αμέσως διαμοιράζει στους 

φτωχούς»)348 , καθώς και η θέα των νομισμάτων που μεταφέρονται με σακιά και ρέουν 

άφθονα στο τραπέζι στο δεξί μέρος της εικόνας έδιναν εικονικά και λεκτικά την εντύπωση της 

αγαθοεργίας του Carlo παρακινώντας στην ανταπόδοση μέσω προσφορών στον τάφο.349 

 Το τελευταίο έργο αυτής της μικρής σειράς εικόνων αφιερωμένων στην carità του 

αρχιεπισκόπου αποτελεί αυτό του Duchino (εικ. 49). Το quadrone δεν αφηγείται κάποιο 

ιδιαίτερο συμβάν ή περιστατικό της ζωής του Carlo, αλλά αποτελεί μια γενική περιγραφή της 

αρετής στον Carlo, όπως ακριβώς αναγράφει η επιγραφή («Περνάει έφιππος την πόλη 

επισκεπτόμενος τους ασθενείς και με μεγάλη αγάπη τους παρηγορεί και προσεύχεται στον 

Κύριο για την υγεία τους»). Μορφολογικά παραμένει στο πνεύμα τόσο του ίδιου του 

καλλιτέχνη στον κύκλο όσο και σε αυτό των υπολοίπων, δηλαδή μια εικόνα που δεν 

εκτελέστηκε για να κριθεί για τις αισθητικές της αρετές, αλλά για να εξυπηρετήσει όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις θέσεις της Εκκλησίας όντας εύληπτη, αρμόζουσα κι ευλαβική. 

Η απεικόνιση αρετών ήταν συνηθισμένη στα quadroni, με την μίμηση και επίκληση των 

συναισθημάτων να αποτελούν τις κύριες λειτουργίες τους. Εν προκειμένω, περιγράφονται η 

Επίσκεψη στους Ασθενείς και η Ανακούφιση των Βασανισμένων από την θεματική των Επτά 

Πράξεων του Ελέους (πνευματικών/υλικών), ως συνέχεια και σε διάκριση από τα 

αφηγηματικά επεισόδια με αναφορά στον λοιμό. Ο Bascapè, θέλοντας να τονίσει την 

αγαθοεργή φύση του αρχιεπισκόπου, αφιερώνει σχεδόν ένα κεφάλαιο στις επισκέψεις του 

Carlo σε ασθενείς, αρρώστους, ετοιμοθάνατους, κληρικούς, λαϊκούς, επώνυμους κι 

αγνώστους, δίχως να επικεντρώνεται σε κάποιο γνωστό επεισόδιο. 350  Επιπλέον, δεν 

περιορίζεται στην μητρόπολη, αλλά κάνει αναφορά σε επισκοπές, ενορίες και περιοχές της 

Λομβαρδίας, κάτι που αναδεικνύει η ίδια η σύνθεση με την ενδυμασία του Carlo.351  

 Η δόμηση κι η εικονογραφική του διαρρύθμιση του έργου έχουν αναφορές σε 

αναθηματικές εικόνες κι ex-voto της λομβαρδικής παράδοσης (εικ. 152), παρουσιάζοντας 

αναλογίες με τον υπερβατικό τους χαρακτήρα.352 Το έργο του Duchino, όπως και το σύνολο 

της σειράς, έμμεσα προωθεί την φήμη αγιότητας του Carlo Borromeo, καθώς εκτός από 

πιστή μεταφορά της θρησκευτικής διήγησης, προτρέπει τον θεατή να αντιληφθεί την εικόνα 

με όρους ευλαβικούς και καθόλου ασύνδετους από την γενικότερη εκστρατεία 

προπαγάνδισης της αγιοσύνης του Carlo. 

 Στο ίδιο πλαίσιο άλλα quadroni αντανακλούν την ασκητικότητα του αρχιεπισκόπου· ένα 

προβεβλημένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Είναι εύκολα διακριτή στο έργο του 

Duchino το 1604 (εικ. 50) και δεν αποτελεί το μοναδικό, στο οποίο περιγράφεται η αυστηρή 

                                                           
348

 Milani, 1604, σελ. 5. 
349

 Grasby, 2009, σελ. 135. Σύμφωνα με τον Άγγλο ερευνητή το έργο βρισκόταν στο νότιο τμήμα του κεντρικού κλίτους και στην 
δεξιά μεριά αυτού, άμεσα διακριτό από την είσοδο του ναού. 
350

 Bascapè, 1592, σελ. 721-733. 
351

 Burzer, 2011, σελ. 105-106. Η Burzer αναγνωρίζει στην ενδυμασία του Carlo ένα abito da viaggio, το οποίο σήμαινε α) πως ο 
Carlo διενήργησε μια μακρινή επίσκεψη και β) την πίστη του Carlo στο Caeremoniale Episcoporum και τον σεβασμό του 
καλλιτέχνη στην θρησκευτική διήγηση πράγμα που αποτελούσε σημαντική απαίτηση της Εκκλησίας από τους ζωγράφους. 
352

 Η εικόνα, πάντως, διαφοροποιείται από τα ex-voto, καθώς απεικονίζει έναν πραγματικό ασθενή που ζητά την βοήθεια ενός 
κληρικού, κι όχι αγίου, που τον επισκέπτεται παρασχόμενος ηθική βοήθεια. 



58 
 

του άσκηση, αλλά το μόνο που την περιγράφει μεμονωμένα, έχοντας μάλιστα έναν ιδιωτικό 

και όχι δημόσιο χαρακτήρα, όπως η πλειονότητα των θεμάτων του κύκλου. 353  Ο 

συγκεκριμένος τύπος γνώρισε μεγάλη διάδοση από τα πρώτα χρόνια διάδοσης της εικόνας 

του ιερωμένου με αρκετές παραλλαγές.354 Μέσω αυτού του τύπου καλλιεργείται η σχέση με 

το ιερό σύμβολο του σταυρού, η ανάδειξη της vita contemplativa, οι προσωπικές στιγμές 

ευλάβειας στο μικρό ορατόριο της αρχιεπισκοπής ως τον προσωπικό χώρος προσευχής 

τόσο του Carlo όσο και του Federico μεταγενέστερα. 

Οι πρώιμοι βιογράφοι είχαν προβάλλει τον ασκητικό χαρακτήρα του Carlo, την 

αυστηρότητα στις καθημερινές του συνήθειες, την λιτότητα της διατροφής και ενδιαίτησής 

του, την συνειδητή αποστέρηση ανέσεων, την ελάχιστη ανάπαυση κι εξαντλητική εργασία και 

προσευχή. 355  Η σκηνή φέρεται να απηχεί τις ψυχικές και σωματικές καταπονήσεις ως 

αποτέλεσμα της άσκησης κι ευλάβειας, όπου σε συνδυασμό με τον ζήλο για το 

αντιμεταρρυθμιστικό του έργο δεν του έμενε χρόνος για ξεκούραση. Επιπλέον συνιστά και 

μια σιωπηρή υπόμνηση ότι με την ατομική του στάση προσέγγιζε τους φτωχούς, μια πτυχή 

που παραδοσιακά συνδεόταν έστω ανεπίσημα με την απόδοση της αγιότητας.356 Μαζί με το 

σχετικό έργο των Fiammenghini αναφορικά με τις περιηγήσεις στο Sacro Monte του Varallo η 

σκηνή του Duchino επιζητά να αναδείξει τις προσωπικές αποστερήσεις του επισκόπου για 

χάριν του ποιμνίου του και της θρησκευτικής του αποστολής. 

 H «ένδεια» (pauperismo), που αποδιδόταν στον Carlo αλλά και στον Federico, 

απασχόλησε την έρευνα στο παρελθόν. 357  Ωστόσο, ο φαινομενικά ενδεής βίος των δύο 

αρχιεπισκόπων βασίζεται, σύμφωνα με τον Bologna στην σύνδεση με την carità και το 

καθήκον του ιερωμένου να την ασκεί με ζήλο. Απ’την άλλη, συνιστά μια πρακτική που ναι μεν 

σχετίζεται με την ατομική αποστροφή της πολυτέλειας, μην διατηρώντας δε μια εξίσου 

φειδωλή και συγκρατημένη στάση σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούσαν την δημόσια 

εικόνα και λειτουργία της εκκλησιαστικής εξουσίας, όπως π.χ. την ανέγερση ναών και 

κτιρίων, παραγγελίες εκτεταμένων εικονογραφικών προγραμμάτων, τέλεση δημόσιων 

εκδηλώσεων, πομπών, εορτασμών κ.λπ.358 Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα έχει δείξει ότι η 

ολιγάρκεια που πρέσβευαν οι δύο Borromeo αμφισβητείται από αρχεία, μαρτυρίες και 

καταγραφές διαθηκών και προσωπικών συλλογών που δεν προκρίνουν μια στάση ζωής, 
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ιδιαίτερα στην περίπτωση του Federico, χαρακτηριζόμενη από λιτότητα, στέρηση και 

συνταύτιση με την πλειονότητα του ποιμνίου.359 

 Επίσης, η ασκητική ζωή του Carlo παρομοιαζόταν με τον μαρτυρικό βίο από 

αγιογράφους, κάτι όχι σπάνιο στην καθολική παράδοση.360 Παράδειγμα ο Bascapè, ο οποίος 

προχώρησε σε αναλογίες με τον βίο του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ ταυτίζοντας σε πολλά 

σημεία την πορεία των δύο επισκόπων τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο. 361  Ο καλός 

θάνατος (buona morte) ήταν, και παραμένει, θεμελιώδους σημασίας για κάθε καθολικό, ενώ 

η προετοιμασία κι ετοιμότητά του για αυτόν θεωρείτο χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ για 

την αγιοποίηση κάποιου.362 Η περίπτωση του Carlo θρυλείται ως μια τέτοια περίπτωση, 

αποδίδοντας οι βιογράφοι το αναπόφευκτο του τέλους στην σωματική και πνευματική 

εξάντληση από το ιεραποστολικό καθήκον στα Ελβετικά καντόνια και στην μάχη εναντίων 

των αιρέσεων.363 Ο Borromeo αποφάσισε να προετοιμάσει τον εαυτό του περνώντας για 

τελευταία φορά από το Sacro Monte του Varallo τελώντας πράξεις νηστείας και προσευχής, 

επεισόδιο το οποίο μετέφερε στην ζωγραφική επιφάνεια ο Fiammenghino το 1602 (εικ. 40). 

 Τα Sacri Monti (Ιερά Όρη) ήταν μια σύλληψη των Φραγκισκανών και εντοπίζονται νότια  

των Άλπεων, κυρίως στις ευρύτερες περιοχές των Πεδεμοντίου και Λομβαρδίας. 

Σχεδιάστηκαν, οικοδομήθηκαν και διακοσμήθηκαν για να αποτελέσουν έναν ευκολότερα 

προσβάσιμο προσκυνηματικό χώρο σε σχέση με την Ιερουσαλήμ, αλλά και προπύργια του 

Καθολικισμού, εμποδίζοντας την διάδοση των προτεσταντικών ιδεών στην ιταλική 

ενδοχώρα.364 Η πρώτη από αυτές τις ιερές τοποθεσίες ήταν το βουνό του Varallo, με την 

ανέγερση του ιερού χώρου να ξεκινά στα τέλη του 15ου αιώνα από τον Φραγκισκανό 

Bernardino Caimi.365 Ο Carlo –κι ο Federico μεταγενέστερα– εκτιμούσε σε μεγάλο βαθμό την 

σύλληψη και λειτουργία τους κι αποπειράθηκε να δημιουργήσει κάτι ανάλογο εντός της 

εκκλησίας του San Sepolcro στο Μιλάνο.366 Ο ίδιος ολοκλήρωσε αρκετά προσκυνήματα στο 
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Varallo με σκοπό την προσευχή, την νηστεία και την εφαρμογή των Πνευματικών 

Ασκήσεων 367 , ενώ η τελευταία του επίσκεψη τον Οκτώβριο του 1584 περιγράφηκε 

λεπτομερώς από τους βιογράφους.368 Η εικόνα των Fiammenghini είναι πιστή μεταφορά της 

αφήγησης του Bascapè, ενώ καλύπτει πλήρως όσα αναφέρει η επιγραφή ("Αρκούμενος στο 

να ζει μονάχα με ψωμί και νερό, προετοιμάζεται για έναν καλό θάνατο μέσω συνεχών 

προσευχών κι άλλων πνευματικών ασκήσεων στο Sacro Monte του Varallo").369  

 Η σκηνή, όπως και η προηγούμενη, απομακρύνεται από την δράση του Borromeo ως 

επισκόπου κι αφηγείται στιγμές προσωπικής ευλάβειας, κάτι που εξυπηρετείται από την 

δόμηση του χώρου με την αναχρονιστική πρακτική των διάφορων σκηνών σε μία μόνο 

εικόνα. Οι Fiammenghini επιδιώκoυν να προωθήσουν τον ζήλο και την ευλάβεια του 

αρχιεπισκόπου, όπως εκφράζονται από τις νυχτερινές περιηγήσεις στα μικρά παρεκκλήσια 

του Sacro Monte, αλλά και την ανάδειξη της vita contemplativa στην σκηνή στο πρώτο πλάνο 

με συμπληρωματικά στοιχεία την Αγία Τράπεζα, το ψωμί και το δοχείο με νερό ως ένδειξη 

νηστείας κι ασκητικότητας.  

 Προς το τέλος της αλληλουχίας των έργων παρατηρούμε το quadrone με θέμα τον θάνατο 

του αρχιεπισκόπου (εικ. 52). Κληθείς να το εκτελέσει ήταν ο Carlantonio Procaccini το 1604, 

ο οποίος απεικόνισε τον Carlo στο νεκροκρέβατο την στιγμή που του τελούνταν τα μυστήρια 

της Εξόδου της Ψυχής (Ultimi Riti) παρουσία στενών συνεργατών του και πλήθος ιερωμένων 

του Μιλάνο.370 Η απεικόνιση του Εσταυρωμένου, της εικόνας με θέμα την Παναγία με το 

Βρέφος, των κεριών και του λιτανευτικού Σταυρού υπογραμμίζει την ευλάβεια του θανάτου 

του Carlo ως επιπλέον ένδειξη της ατμόσφαιρας αγιοσύνης.371 Επιπλέον, τονίζεται η ενότητα 

της Εκκλησίας από την παρουσία Ιησουιτών (δεξιά της κλίνης), Φραγκισκανών (εμπρός της 

κλίνης), αλλά και Oblati παρά την έλλειψη συναισθηματισμού και δράματος από την πλευρά 

του ζωγράφου. 

 Ένα από τα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα στοιχεία του έργου αποτελεί η απεικόνιση 

άλλης εικόνας εντός του quadrone, με θέμα την Παρθένο με το Βρέφος, κάτι γνωστό κι από 

άλλες σκηνές του Βίου.372 Η εγγενής σύνθεση συγγενεύει με την γνωστή πρωτοχριστιανική 

εικόνα της Santa Maria Maggiore της Ρώμης Salus Populi Romani (εικ. 57), η οποία είχε την 

φήμη άλλοτε της αχειροποίητης κι άλλοτε της εκτέλεσης από τον Άγιο Λουκά.373 Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι ο Carlo χειροτονήθηκε το 1563 από τον καρδινάλιο Federigo Cesa στην Santa 

Maria Maggiore, ενώ αργότερα διετέλεσε κι αρχιερέας της εκκλησίας.374 Η σχέση του Carlo 

με την εικόνα ήταν ιδιαίτερη παρακινώντας μάλιστα τους Ιησουίτες να την αναπαραγάγουν, 

ώστε να χρησιμοποιηθεί στην αποστολική τους δράση ως σύμβολο της ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας.375 Η ύπαρξη της εικόνας δεν ήταν άγνωστη στον Procaccini από την πληθώρα 

των χαρακτικών, στα οποία είχε αναπαραχθεί. Η προνομιακή θέση μιας ιερής εικόνας εντός 

του quadrone του Procaccini, αλλά και σε αυτά των Fiammenghini και Buzzi, καταδεικνύουν 

την ευρύτερη σημασία που κατείχαν οι εικόνες για τους δύο Borromeo. Η στρατηγική γύρω 

από τις εικόνες περνάει έμμεσα και στους θεατές, οι οποίοι καλούνται ν’αντιληφθούν την 

νομιμοποίηση της επίκλησής τους και την «αλήθεια» τους. Η ίδια η σειρά της Vita στόχευε 

εμμέσως, με την εγκυρότητα που της προσέδιδε η υπαινικτική της τοποθέτηση στην 

ακολουθία μια παράδοσης της arte sacra που είχε ως αφετηρία τον ίδιο τον Άγιο Λουκά, στον 

αυτοπροσδιορισμό της ως αγιογραφία. 

 Για το τέλος αφήσαμε την μοναδική εικόνα, το επεισόδιο της οποίας προβλήθηκε ως 

θαύμα. Αναφερόμαστε στο quadrone του Fiammenghino που αφορά την απόπειρα κατά του 

Carlo στις 26 Οκτωβρίου 1569 εν ώρα λειτουργίας στο ιδιωτικό παρεκκλήσιο του κτιρίου της 

Αρχιεπισκοπής από τον Gerolamo Donato, μέλους του τάγματος των Umiliati (εικ. 39). Στο 

έργο ανακλώνται οι τεταμένες σχέσεις που είχε ενίοτε ο αρχιεπίσκοπος με τάγματα, 

ιερωμένους, μοναχές κι άλλα μέλη του κλήρου.376 Εν προκειμένω, γίνεται αναφορά στους 

Umiliati, ένα τάγμα το οποίο κατά την διάρκεια του 15ου και 16ου αιώνα συσσώρευσε πλούτο 

μέσω της εμπορίας μαλλιού και υφασμάτων. Ο Carlo διορισμένος ήδη από τον Πίο Δ΄ ως 

προστάτης του τάγματος προτίθετο, κατά τον Bascapè, να το θέσει υπό καθεστώς 

μεταρρύθμισης κι ελέγχου της περιουσίας του, όντας ενοχλημένος από την τρυφηλότητα και 

εκφυλισμό του μοναστικού βίου.377 Ως αντίδραση η ιεραρχία του τάγματος αποπειράθηκε 

ανεπιτυχώς την δολοφονία του αρχιεπισκόπου, με τους πρωταίτιους να εκτελούνται το 1570 

σε δημόσια ομολογία πίστης (autodafé) στην πλατεία του Santo Stefano στο Μιλάνο μετά 

από μήνες βασανιστηρίων, ενώ η τύχη των Umiliati σφραγίστηκε με την διάλυσή τους και τον 

διαμοιρασμό της περιουσία τους στο «εκπολιτιστικό» έργο άλλων ταγμάτων.378 Το συμβάν 

δεν ήταν μοναδικό, διαδεχόμενο την επίθεση των μοναχών της Santa Maria della Scala στο 

μοναστήρι τους, δείγμα των αντιδράσεων στις μεταρρυθμίσεις στον μοναστικό κλήρο. Η 

διαφυγή, ωστόσο, του κινδύνου τα πρώτα χρόνια της θητείας του θεωρήθηκε από τους 
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βιογράφους και κοντινούς στον αρχιεπίσκοπο ως θεϊκό σημάδι τόσο για το πρόσωπό του 

όσο και για τις αποφάσεις του Τριδέντου που ήθελε να εφαρμόσει.379 

 Το έργο του Fiammenghino είναι το μοναδικό, στο οποίο ο Carlo δεν έχει δυναμική 

παρουσία στην σκηνή παρά στέκεται γονατιστός, αφοσιωμένος κι υπομένει αγόγγυστα όσα 

επρόκειτο να συμβούν. Η παθητική του στάση αντανακλάται και στην επιγραφή, η οποία είναι 

ενδεικτικού του τρόπου που πρέπει να προσλαμβάνεται από τους πιστούς ("Διασώζεται από 

την Θεία Πρόνοια, καθώς χτυπήθηκε από βόλι και σκάγια από ένα αρκεβούζιο").380 Η μη 

θανάσιμη προσβολή του Carlo προβλήθηκε ως θαύμα, ενώ το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε 

τα επόμενα χρόνια με σκοπό την στοιχειοθέτηση της αγιότητάς του. 381  Ωστόσο, η 

θαυματουργή διάσταση και όσα ανέγραφε η ένθετη επιγραφή δεν μεταφέρονται επακριβώς 

στην ζωγραφική επιφάνεια (π.χ. Divina Providenza) μάλλον από επιφύλαξη ως προς την 

καταλληλότητά της την δεδομένη χρονική στιγμή.  

  Στο έργο υπογραμμίζεται εκ νέου η χριστομιμητική διάσταση της λατρείας του Μιλανέζου 

αρχιεπισκόπου, όπου αντιστοίχως με τα quadroni του λοιμού αναπτύσσονται αναλογίες 

ανάμεσα στα Πάθη του Χριστού και σε εκείνα του Borromeo. Παρομοίως, οι πρώιμοι 

βιογράφοι ταύτιζαν τον Borromeo με άλλους αγίους-επισκόπους, οι οποίοι είτε γνώρισαν 

μαρτυρικούς θανάτους είτε δέχθηκαν επιθέσεις και προσβολές υπερασπιζόμενοι την πίστη 

και το αξίωμα.382 Σύμφωνα με την Burzer, για έναν επίσκοπο που η φήμη του ενισχυόταν 

από μια ατμόσφαιρα αγιοσύνης, αποτελούσε κοινό τόπο η αντίδραση εναντίων του στην 

διάρκεια του βίου του συνιστώντας μάλιστα ένα ισχυρό επιχείρημα στην μετέπειτα 

προσπάθεια αγιοποίησης. 383  Αυτό αναφέρθηκε και στις βιογραφίες των Bascapé και 

Giussano, αλλά και στο χρονικό του Grattarola.384 Η εικόνα του Fiammenghino προωθεί σε 

ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την αγιότητα του Carlo εμφανίζοντας το περιστατικό της απόπειρας 

ως απόδειξη. Κατέδειχνε, σύμφωνα και με την cartella, την Θεία Πρόνοια που του 

καταλογιζόταν και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούσε, αν και δεν αποτυπώνεται πλήρως 

στην εικόνα. Τέλος, σε ένα άλλο επίπεδο και σε άλλες ομάδες θεατών ίσως αντανακλούσε 

και οικονομικά οφέλη προς άλλα τάγματα η διάλυση των Umiliati (για παράδειγμα τους 

Ιησουίτες), εξού και η ανάρτηση δίπλα στην Υποδοχή των Ιησουιτών στην Μιλάνο του 

Cerano το 1603 (εικ. 43).385 

 Εν κατακλείδι, η πρώτη σειρά των quadroni (1602-1604) πραγματεύεται την εικόνα ενός 

υποψήφιου αγίου δίχως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως πλήθος παλαιότερων 

αγίων. Η μεγάλη προσοχή που έδειχνε πλέον η καθολική Εκκλησία στην απόδοση των 
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φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών των ιερών προσώπων άφηνε το περιθώριο ώστε αυτά να 

μιλούν από μόνα τους. Οι προσωπογραφίες του Carlo στην σειρά δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα 

λεπτομερείς ούτε παρουσίαζαν κάποιες αξιοσημείωτες διακυμάνσεις στην έκφραση, ενώ τα 

πρότυπά τους ήταν πιθανότατα τα νεκρικά εκμαγεία και η εικόνα του Figino (εικ. 7-10, 16) 

στην προσωπική συλλογή του Federico Borromeo. Το προφίλ του Carlo προτιμήθηκε έναντι 

άλλων στάσεων, ίσως γιατί η απεικόνιση της χαρακτηριστικής μύτης του αρχιεπισκόπου 

προσέδιδε μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως 

γράψαμε, παρουσιάζονται αδιατάρακτα, ενώ και το εύρος των φυσικών του στάσεων ήταν 

κάπως περιορισμένο, όπου απεικονίζεται να ιππεύει, να περπατά, να επισκέπτεται, να 

διατάσσει, να φροντίζει, να κηρύττει, να ευλογεί, να ηγείται, να προΐσταται, να πορεύεται, να 

προσεύχεται κ.λπ., εν ολίγοις να ενεργεί ως αποτέλεσμα της έντονης αποστολικής, 

εκκλησιαστικής και θεολογικής του δράσης. 

vii.) Εικονογραφικά πρότυπα 

 Η παράδοση των εικονογραφικών κύκλων είναι τεράστια, ενώ από τα μέσα του 15ου αιώνα 

εντοπίζεται μια πύκνωση για μια σειρά αιτίες. 386  Ωστόσο, τα προγενέστερα σύνολα 

αποτέλεσαν μόνιμες διακοσμήσεις Εκκλησιών ή μονών με τα προγράμματα να αφορούν 

αγίους με επίσημη τελετουργία βοηθώντας στην διατήρηση της αγιογραφικής μνήμης και 

ανάδειξη του exemplum του εικονογραφούμενου προσώπου για τις μοναστικές κοινότητες.387 

Τα quadroni, εν αντιθέσει, συνιστούσαν εφήμερη διακόσμηση μιας μη αγιοποιημένης 

προσωπικότητας, εκτεθειμένα στον μεγαλύτερο ναό του Μιλάνου λειτουργώντας πρωτίστως 

ως μηχανισμός προπαγάνδισης μιας νέας λατρείας. Επιπλέον, οι σκηνές προγενέστερων 

κύκλων αφορούσαν επεισόδια από το σύνολο του βίου των αγίων και όχι έναν κατάλογο 

πράξεων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως στην περίπτωση των έργων του Duomo, 

ενώ και σε επίπεδο κλίμακας συνήθως δεν προσέγγιζαν την μνημειακότητα των quadroni. 

 Αναφορικά με τα πρότυπα, πολλά θα μπορούσαν να αποτελούν πηγές, ιδιαίτερα σε μια 

περίοδο που τα εικονογραφικά σύνολα ήταν πολυάριθμα στην ιταλική χερσόνησο. Τα 

προγράμματα της Caprarola των αδελφών Zuccari μεταξύ 1559-1565 (εικ. 58-62), της 

Certosa del Galluzzo στην Φλωρεντία με επικεφαλής τον Bernardino Poccetti στα τέλη του 

16ου αιώνα (εικ. 63), του Καθεδρικού της Κρεμόνα από ομάδα τοπικών καλλιτεχνών 

(Boccaccio Boccaccino, Altobello Melone, Romanino, Pordenone κ.α.), ακόμα του San 

Maurizio στο Μιλάνο από τους Simone Peterzano και Aurelio Luini, καθώς και σειρές 

χαρακτικών με ευρύτατη κυκλοφορία (π.χ. του Francesco Vanni για την Αγία Αικατερίνη το 

1597, του Martin de Vos για τον Άγιο Παύλο, αλλά κι εκ του Oraculum Anachoreticum, εικ. 
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για παράδειγμα οι δύο κύκλοι στα μέσα του 15
ου

 αιώνα προς τιμήν της Santa Francesca Romana στο μοναστήρι του Tor 
de’Specchi. Ωστόσο, τα σύνολα αυτά δεν είχαν δημόσια λειτουργία και ήταν προσιτά μονάχα για την μοναστική κοινότητα ή για 
ένα μικρό αριθμό κληρικών. Βλ. Burzer, 2011, σελ. 109-110. Για τα σύνολα προς τιμήν της Santa Francesca Romana, βλ. Brizzi, 
2009, σελ. 115-275. 



64 
 

64-65) παρείχαν πληθώρα τύπων, μοτίβων, δομικών και συνθετικών λύσεων.388 Ωστόσο, δεν 

συμφωνούσαν με το συγκείμενο και την εφήμερη λειτουργία των quadroni.389 

 Το σύνολο πάντως με την μεγαλύτερη απήχηση στα quadroni εντοπίζεται στην Φλωρεντία 

και τον San Lorenzo, ολοκληρωμένο το 1598 στα πλαίσια των επικήδειων τελετών του 

Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας. Τα εικοσιτέσσερα έργα σε μονόχρωμο ομοιάζουν σε πολλά από 

τα χαρακτηριστικά των έργων του Duomo (εικ. 66-67). Όπως και στο Μιλάνο, πρόκειται για 

εφήμερες διακοσμήσεις, εκτελεσμένες από μεγάλη ομάδα τοπικών και περιζήτητων 

καλλιτεχνών της Αντιμεταρρύθμισης (π.χ. Ludovico Cigoli, Bernardino Poccetti, Jacopo 

Ligozzi, Domenico Passignano, Giovanni Stradano, Ludovico Buti, Giovanni Maria Butteri, 

Cosimo Gamberucci κ.ά.). Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η τέμπερα με στόχο την 

μεγαλύτερη ταχύτητα στην παράδοση των έργων, ενώ κι οι διαστάσεις των έργων (217x270 

εκ.) μαρτυρούν μια προσήλωση στην μνημειακότητα. Επιπλέον, προσαρμόστηκαν 

παρόμοιες επεξηγηματικές περιγραφές στη βάση «καθοδηγώντας» με λεπτομέρεια τον θεατή 

στην αφήγηση διατηρώντας τις απαραίτητες αξίες του decorum και της ευλάβειας. 

Χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες σκηνοθετικές λύσεις στην σύνθεση των επεισοδίων, ενώ κι η 

θεματολογία των έργων κατανοείται, ομοίως με τον Duomo, ως κατάλογος πράξεων και 

κλέους (εικ. 68).390 Τα έργα ήταν γνωστά στο Μιλάνο μέσω της κυκλοφορίας χαρακτικών που 

δημιουργήθηκαν αμέσως και διαδόθηκαν στην καθολική επικράτεια, ενώ αρκετοί κληρικοί, 

μέλη της ισπανικής διοίκησης και της τοπικής αριστοκρατίας παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις 

στην Φλωρεντία παρακολουθώντας ιδίοις όμμασι τα έργα, μιας και το δουκάτο της Τοσκάνης 

ήταν προσδεμένο στο άρμα του ισπανικού στέμματος κι οι σχέσεις Εκκλησίας και κοσμικής 

αρχής του Μιλάνου με τον αρχιδούκα Ferdinando παρέμεναν ιδιαίτερα στενές.391   

viii.) Τα quadroni στα πλαίσια του Καθεδρικού 

 Οι σκηνές από τον βίο του Carlo Borromeo είχαν σαφείς λειτουργίες, ωστόσο δεν 

αποτελούσαν την μοναδική διακόσμηση που προωθούσε την αγιότητά του. Απάρτιζαν 

μονάχα ένα μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού θεάματος που λάμβανε χώρα εντός κι εκτός 

του Καθεδρικού στην διάρκεια των πρώτων χρόνων του 17ου αιώνα. Ένα απόσπασμα του 

Ιησουίτη Giulio Negrone στα 1603 μας πληροφορεί για όσα άλλα εκτίθεντο και 

διαδραματίζονταν στον Duomo με αφορμή τον Borromeo… 

«Χωρίς αμφιβολία, ώ Μιλάνο, ο νους μου θα στέρευε, θα έχανα την μνήμη μου, τα λόγια μου θα 
εγκλωβίζονταν στο στόμα μου και εγώ θα παρέμενα καταβεβλημένος από το μεγαλείο του θέματός μου εάν 
δεν συνερχόμουν και ανακουφιζόμουν από την όμορφη εμφάνιση αυτού του πελώριου ναού, ο οποίος έχει 
μεταβληθεί μέσω της Θείας Πρόνοιας ο πιο αξιοπρεπής τάφος και ταιριαστός τύμβος των ιερών οστών του 
Μακάριου Carlo. Ένας ναός τόσο κατάλληλα διακοσμημένος με αυτούς τους πίνακες τους τόσο όμορφα 
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 Εκτός, όμως, από το εικαστικό σκέλος, το apparato funebre της Φλωρεντίας διατηρούσε κι άλλα στοιχεία που το καθιστούσε 
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ζωγραφισμένους και ιστορημένους, οι οποίοι είναι σχεδόν σαν καθρέπτες και σιωπηρές προτροπές για την 
μνήμη μου κατά την διάρκεια του λόγου μου. Τόσο διακοσμημένος είναι [α ναός] που μέσω πολλών κεριών και 
φαναριών, χρυσών και ασημένιων κρεμαστών, πολύ εκλεπτυσμένων ταπισερί κι ενός τόσο επιβλητικού 
διαζώματος διανθισμένου από ασημένιες εικόνες, σαν ένα ζωδιακό κύκλο από αστέρια, που μοιάζει κατά την 
γνώμη μου σαν μια σκιά ενός έναστρου ουρανού».

392
 

Ενώ για την αίσθηση που γεννάται στον ίδιο από το σύνολο των διακοσμήσεων, των ήχων, 

των αρωμάτων, των ιερωμένων, της χορωδίας, της ευδαιμονίας των επιφανών και του λαού, 

καθώς και όλων εκείνων των παραγόντων που συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα του Duomo 

ομολογεί… 

«Η γλυκιά χορωδία των απαλών φωνών, η αρμονία των ήχων του εκκλησιαστικού οργάνου, οι οσμές του 
λιβανιού και των αρωμάτων, οι ψαλμωδίες των εγκωμίων, η ομορφιά της αλληλουχίας του κλήρου, το μεγαλείο 
του χοροστασίου αναπαριστούν κατά την γνώμη μου ένα μικρό πορτραίτο του Παραδείσου. Αναζωογονήθηκα 
και δυνάμωσα από τον θρησκευτικό ζήλο του κλήρου και των ταγμάτων, την ευλάβεια των ευγενών, την 
αφοσίωση του λαού, την εύθυμη και εύχαρη διάθεση όλων, καθώς και την καθολική επιθυμία ν’ακούσουν, 
όπως μαρτυρείται από την αθρόα σώρευση όλων των τάξεων της πόλης, τα χαρωπά πρόσωπα και την 
ησυχία».

393
 

Σε παρόμοιους τόνους θα εκφράζονταν τα επόμενα χρόνια κι άλλοι κήρυκες (π.χ. 

Bonifacio Fausti, Lorenzo Felino)394, με τις εκδηλώσεις να συνιστούν σημαντικά δημόσια και 

κοινωνικά δρώμενα (γνωστά ως Εορτασμοί του San Carlo), με παρευρισκόμενους επιφανείς 

εκπροσώπους της Εκκλησίας, της κοσμικής εξουσίας και της αριστοκρατίας της Λομβαρδίας 

και των γύρω περιοχών, αλλά και πλήθους πιστών. 395  Τα από άμβωνος κηρύγματα, 

εκφωνημένα από διάφορους ιερωμένους στην διάρκεια της δεκαετίας, δέσποζαν στους 

εορτασμούς.396 Η χρήση της ρητορικής στην προώθηση των θέσεων της Εκκλησίας ήταν 

κομβικής σημασίας και η θέσπιση κανόνων για την ανάπτυξη του κηρύγματος εντός του 

κλήρου καίριο καθήκον των επισκόπων, κάτι που προωθήθηκε με την ίδρυση σχετικών 

εκπαιδευτηρίων στις ενορίες.397 Στην περίπτωση που μας αφορά, η ρητορική αποτελούσε 

ένα επιπλέον όχημα, μέσω του οποίου θα επιταχυνόταν, μεταξύ άλλων, η εκστρατεία 

αγιοποίησης του Carlo Borromeo. Το περιβάλλον στον Duomo μέσα από τον συνδυασμό 

κηρύγματος, εικόνων και λοιπών διακοσμήσεων παρουσιάστηκε ενοποιημένο. Οι κήρυκες 

στους λόγους τους προσέδιδαν μεγάλη σημασία στα διακοσμητικά στοιχεία του ναού, τα 

οποία συμπλήρωναν κι ενίσχυαν τον στόχο του όλου εγχειρήματος, με τα quadroni να 

απολαμβάνουν ιδιαίτερης αναφοράς. Η μόνιμη έκθεση των έργων είχε μάλλον προκαλέσει 

εντύπωση στους κήρυκες, όπου ορισμένοι φαίνεται να προσάρμοζαν τις ομιλίες ad locum.398    
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 McGinness, 1995, σελ. 29. Η υιοθέτηση ουμανιστικών μεθόδων στην εκπαίδευση, αλλά κι η εκπόνηση κι ευρεία κυκλοφορία 
νέων εγχειριδίων και πραγματειών αποτέλεσαν ενδεικτικά σημεία. 
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 Όπως δείξαμε και παραπάνω, ο Negrone αναφερόμενος στα quadroni μίλησε για «κάτοπτρα» των πιο αξιοσημείωτων 
επεισοδίων του βίου του Borromeo· μια αντανάκλαση της αγιογραφικής αλήθειας, για την οποία θα έκανε λόγο εν εκτάσει στην 
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 Η αλληλεπίδραση κηρύγματος και εικαστικού περιβάλλοντος δεν ήταν η μοναδική σχέση 

λόγου/εικόνας που καλλιεργήθηκε σε αυτό το πλαίσιο· οι ένθετες επιγραφές των quadroni 

εξυπηρετούσαν παρόμοιο σκοπό. Από την μία τα κηρύγματα εξέφραζαν τον «θείο» λόγο 

διαμέσου του ρήτορα, ενώ απ’την άλλη οι επιγραφές διαμόρφωναν μια παράλληλη μορφή 

λόγου, έστω πιο συνοπτική, για τα κατορθώματα και τις αρετές του αρχιεπισκόπου, 

μεταφερόμενα στη ζωγραφική επιφάνεια από τους καλλιτέχνες.399 Τα quadroni παρείχαν, ως 

εικαστικά ντοκουμέντα, τις αποδείξεις για την αγιότητα του αρχιεπισκόπου δίκην muta 

praedicatio400, όπως ακριβώς και οι κήρυκες εκφωνώντας από τον άμβωνα. Η σύζευξη του 

λόγου (προφορικού και γραπτού) με την εικόνα ενίσχυε την «αλήθεια» που μεταβιβαζόταν, 

παγιώνοντας έναν ευρύτερο και πιο επιδραστικό σκοπό εν συγκρίσει με τα ξεχωριστά μέρη 

που τον απάρτιζαν. Αμφότεροι οι κήρυκες και η Εκκλησία του Μιλάνο –ως ο 

παραγγελιοδότης των έργων του Duomo και ως διαχειριστής του συνόλου των 

συνδηλώσεων– φαίνεται να είχαν πλήρη επίγνωση του τρόπου που το σχήμα λόγου/εικόνας 

θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει στην προώθηση της αγιότητας του Borromeo, είτε κατά 

μόνας είτε σε αρμονία.  

 Η κατανόηση των quadroni ως αποδείξεων της αγιογραφικής και ιστορικής αλήθειας 

συνιστούν μια εκ των σημαντικότερων πτυχών των έργων, αντανακλώντας το θεολογικό 

πλαίσιο του Τριδέντου και ότι επακολούθησε σε επίπεδο πραγματειών. Μια τέτοιου είδους 

διαπίστωση είναι διακριτή στον Negrone υμνώντας την carità του Borromeo φέρνοντας ως 

παράδειγμα το έργο του Cerano Η πώληση του Πριγκιπάτου της Oria… 

«[Το Πριγκιπάτο της Oria] πωλήθηκε και το ποσό που παρουσιάστηκε σε αυτόν ήταν στο σύνολο των 
σαράντα χιλιάδων δουκάτων, το οποίο μπορείτε να δείτε ζωγραφισμένο σε έναν απ’αυτούς τους πίνακες και 
μπορείτε να πειστείτε εάν στρέφατε το βλέμμα σας προς τα εκεί. Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε ότι [ο 
Borromeo] απέκτησε πράγματι τα χρήματα, και όταν συνέβη αυτό, ανέθεσε στον Monsignor Cesare Speciano 
(τώρα ορίστηκε επάξια ως Επίσκοπος της Κρεμόνα μετά από πολλές θητείες ως νούντσιος) να διαμοιράσει 
συνετά το συνολικό ποσό το συντομότερο δυνατόν και [προς όφελος] των φτωχών, σε συμφωνία με τις 
γραπτές οδηγίες που προηγουμένως του είχαν δοθεί».

401
 

Κατά τον Negrone, η ίδια η απεικόνιση του συμβάντος επικυρώνει την αγιογραφική του 

αλήθεια, ζητώντας από το ποίμνιο να στρέψει το βλέμμα και να επιβεβαιώσει την απόδειξη. 

Το έργο προσφέρεται ως κάτι περισσότερο από συμπληρωματικό στοιχείο, με το γεγονός της 

εικονογράφησης του επεισοδίου να αποδεικνύει την ιστορική αλήθεια της θρησκευτικής και 

αγιογραφικής διήγησης, εκπληρώνοντας την αξίωση περί τεκμηρίωσης της θρησκευτικής 

τέχνης στην τριπλή αποστολή και λειτουργία της (η ευλαβική ενθάρρυνση και η διδακτική της 

χρήση οι άλλες δύο) σύμφωνα με τον Federico Borromeo. 402  Παρομοίως οι Μιλανέζοι 

καρδινάλιοι υποστήριξαν την αγιοσύνη του Carlo στη Ρώμη, αναφερόμενοι στις πλούσιες 

προσφορές στον τάφο, στις διακοσμήσεις του Καθεδρικού, αλλά και στα quadroni.403 
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 Η συγκεκριμένη αντίληψη συνιστούσε εκείνη την περίοδο μια σταθερά στην συγγραφική 

παραγωγή περί τέχνης ακολουθώντας πιστά τα όσα αποφασίστηκαν στο Τριδέντο.404  Ο 

Roberto Bellarmino, παραδείγματος χάριν, υποστήριζε πως οι ιερές εικόνες είχαν το 

πλεονέκτημα έναντι εκείνων της παγανιστικής και θύραθεν τέχνης, διότι απεικόνιζαν αληθή 

και όχι ψευδή δόγματα.405 Επιπλέον, τόνισε το μάταιο της δημόσιας έκθεσης των εικόνων 

δίχως την συνοδεία επεξηγητικών περιγραφών, όπως εμφανίστηκαν σε πλείστα 

εικονογραφικά προγράμματα του τάγματος σε εκκλησίες και κολλέγια και μεταφέρθηκαν 

άμεσα σε χαρακτικά από τους ίδιους (π.χ. Jerôme Nadal, Giovanni Battista de’Cavalieri 

κ.λπ.), ενώ αντιλαμβανόμαστε με σαφήνεια τον ρόλο των επιγραφών στο σύνολο και την 

λειτουργία τους σε συνδυασμό με την εικόνα.406  

Σε μια περίοδο, όπου η διαδικασία αγιοποίησης του Carlo ήταν εν εξελίξει, η αγιότητά του 

προτάθηκε μέσω της έκθεσης των πλέον ένδοξων και διακεκριμένων επεισοδίων του βίου 

του, της εφήμερης διακόσμησης του Duomo, των κηρυγμάτων, της μουσικής επένδυσης στο 

χώρο, των ψαλμωδιών, των αρωμάτων κ.λπ. Από κοντά και η πληθώρα των αναθημάτων 

(ex-voto) στον τύμβο 407 , των οποίων ο αριθμός ολοένα και αυξανόταν με τα χρόνια, 

σχηματίζοντας μια ζωφόρο στο κεντρικό κλίτος κι επιβεβαιώνοντας τα quadroni ως 

αποδείξεις για την αγιότητα του Carlo. 408  Ο τύμβος ως το επίκεντρο της λατρείας στον 

Καθεδρικό όφειλε σε συνδυασμό με τις λοιπές διακοσμήσεις και κηρύγματα να επιδράσει 

παρακινώντας προς ευλάβεια το ποίμνιο, ενώ η αθρόα συγκέντρωση του πλήθους κι ο 

μεγάλος αριθμός των προσφορών εξασφάλιζαν επιτυχία στην προπαγάνδα της τοπικής 

Εκκλησίας. Τα λόγια του Negrone το 1602 είναι χαρακτηριστικά… 

«Γυρίστε τα μάτια σας σ’όλο τον Καθεδρικό και παρατηρήστε όχι μόνο τα αγάλματα, τους κίονες, τα χάλκινα 
εκθέματα, τα γλυπτά, την όμορφη ζωγραφική, τον χρυσό, τα εγχάρακτα έργα αλλά τις σχεδόν απροσμέτρητες 
προσφορές, με προσοχή διαβάστε όσα αναγράφουν οι ταμπελίτσες και παρατηρήστε τις πολλές κέρινες κι 
αργυρές φιγούρες μένοντας απόλυτα ικανοποιημένοι».
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 Τι είδους μοντέλο αγιότητας προπαγανδιζόταν μέσα από τον κύκλο της Vita και πως 

αντιμετωπίστηκε από την ρωμαϊκή κουρία; Όπως έχουμε παρατηρήσει ήδη από την αρχή της 

εξέτασης του προγράμματος, η πλειονότητα των θεμάτων αφορά την θητεία του Borromeo, 

συνεπώς είναι λογικό να τονίζεται η ιδιότητα του επισκόπου δίνοντας καταυτόν τον τρόπο 

έμφαση στην συλλογική μνήμη των Μιλανέζων εξυπηρετώντας τόσο την ανάγκη ύπαρξης 

ενότητας των κοινωνικών δυνάμεων της πόλης όσο και την επίτευξη της χρηματοδότησης 

της όλης διαδικασίας. Η βαρύτητα, λοιπόν, δόθηκε στα έργα και ημέρες του Carlo κατά την 

εικοσαετία 1565-1584 στην τοπική αρχιεπισκοπή, ενώ δεν παραλείφθηκαν και αναφορές 

ορισμένων quadroni στις προσωπικές αρετές του αρχιεπισκόπου και σε μια μορφή 

αγιοσύνης που βασιζόταν στις ατομικές του ηθικές και πνευματικές αξίες. 

 Οι παραγγελιοδότες βασίστηκαν, αν και με επιφύλαξη, στα χρονικά και τις βιογραφίες που 

είχαν ήδη συνταχθεί δίνοντας μεγαλύτερο βάρος, αν και μεγάλη επιφύλαξη, στο έργο του 

επισκόπου της Νοβάρα Bascapé. Η Ρώμη δεν συμφωνούσε με την επιλογή του Μιλάνου να 

προτείνει ως εικόνα του Borromeo περισσότερο την τοπική και πολιτική του διάσταση ως 

αρχιεπισκόπου και λιγότερο την οικουμενική του ως καρδιναλίου και principe της Εκκλησίας. 

Αυτό αναφάνηκε ένα μόλις χρόνο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου το 1604, όταν ο Antonio 

Seneca –λεγάτος της αμβροσιανής Εκκλησίας στην Ρώμη– σε αλληλογραφία με τον 

Federico Borromeo και τον Marc’Aurelio Grattarola τον Νοέμβριο του 1605, με αφορμή την 

σύνταξη της επίσημης βιογραφίας του Carlo και την ταυτόχρονη αντικατάσταση εκείνης του 

Bascapé, τους γνωστοποίησε την θέληση της κουρία να δοθεί το κέντρο βάρους στις 

ατομικές αρετές του αρχιεπισκόπου και όχι στην πολιτική και κοινωνική διάσταση του βίου 

του, προκρίνοντας την απομάκρυνση του Carlo από τα ιστορικά συμφραζόμενα στα πεδία 

της αγιογραφίας και της εικονογραφικής συγκρότησης του προφίλ του.410 

 Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν κι οι κήρυκες στον Duomo στα τέλη της δεκαετίας, των οποίων 

οι λόγοι αντανακλούσαν τις θέσεις του Βατικανού σχετικά με το μοντέλο αγιότητας που 

έπρεπε να προωθηθεί από την αμβροσιανή Εκκλησία. Χαρακτηριστικά, ο Φραγκισκανός 

Pietro Paolo Carnatti στα 1606 τόνισε πως οι τιμές και οι εορτασμοί ήταν απόρροια των 

αρετών του Beato Carlo κάνοντας επιπλέον σύντομες αναφορές στην παρουσία των 

αναθημάτων, τις διακοσμήσεις των πλαϊνών τοίχων, τις ψαλμωδίες, τις εικόνες του Carlo στις 

γύρω εκκλησίες, δίχως όμως να γίνεται νύξη στα quadroni. 411  Τον επόμενο χρόνο ο 

Βαρναβίτης Bartolomeo Gavanti, αν και επικρότησε τις διακοσμήσεις στο σύνολό τους, έκανε 

ειδική αναφορά στην ταπεινότητα (humiltà) του Borromeo ως κατεξοχήν αρετή του. 

Παρομοίως, οι Girolamo Carandini, Maurizio Domi και Paolo Aresi μεταξύ 1608-1610 

εγκωμίασαν το παράδειγμα του Borromeo ως την ενσάρκωση του ιδανικού μοντέλου του 

επισκόπου, προσδεμένου όμως σε έναν μακρύ κατάλογο ατομικών αρετών και εντελώς 

αποκομμένου από την ποιμαντορική δράση και λειτουργία, με τον τελευταίο μάλιστα να 
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 Carnatti, 1606, σελ. 6, 14 (Αντλώ από Grasby, 2009, σελ. 408-409). 
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δηλώνει στην τελετή εορτασμού της αγιοποίησης στο Μιλάνο πως ο Carlo συνιστούσε την 

ιδέα του επισκόπου και το υπόδειγμα του ιεράρχη.412 

 Ο ρόλος του Federico Borromeo ήταν δίχως αμφιβολία καθοριστικός στην πορεία αυτών 

των διεργασιών προτείνοντας ταυτίσεις του νεαρού αρχιεπισκόπου με τον τοπικισμό της 

Εκκλησίας του Μιλάνο εν σχέσει με την εικόνα του Carlo, καθώς επιχείρησε ν’ακολουθήσει 

παρεμφερείς εκκλησιαστικές διαδρομές μιμούμενος τον διάσημο εξάδελφό του και σε αυτό το 

πλαίσιο ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τα quadroni σε μια μορφή πολιτικής «επιστολής 

προθέσεως» για το επικείμενο μέλλον του στον αρχιεπισκοπικό θώκο.413  

ix.) Η παιδαγωγική διάσταση 

 Το σύνολο του Βίου δεν μπορεί να εκληφθεί ως μια εικονογραφημένη αγιογραφία, παρά 

τους προκαθορισμένους συσχετισμούς που φρόντιζε να καλλιεργεί στο εκκλησίασμα 

συνδυαστικά με την ρητορική του κηρύγματος, διότι δεν αναπαριστούσε τον Borromeo ως 

άγιο. Αφενός στις αρχές του 17ου αιώνα η γενικότερη εικόνα του Carlo ήταν άξια σεβασμού 

και δέους, αφετέρου δε όχι εξαιτίας μιας καθιερωμένης και τυπικής λατρείας καθώς στερείτο 

αγιοποίησης. Σ’αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι ο ίδιος αποτέλεσε τον τελευταίο που 

τιμήθηκε τοπικά ως beato, προτού η τιμή του οσίου αρχίσει να αποδίδεται μέσω θεσμικών 

διαδικασιών και συνάμα υποχρεωτική για την μετέπειτα αγιοποίηση. 

 Παρόλ’αυτά, η εικονογράφηση επεισοδίων του βίου του Borromeo, όπως επίσης και των 

θαυμάτων λίγα χρόνια αργότερα, κυριαρχείται από τα διδακτικά χαρακτηριστικά της 

τρέχουσας θρησκευτικής τέχνης. Ήταν έργα αναπόσπαστα από το ευρύ πλαίσιο της 

πολιτιστικής στρατηγικής της Αντιμεταρρύθμισης, η οποία μετερχόταν τα έργα τέχνης με 

σκοπό την διδαχή, την τέρψη αλλά και την συγκίνηση του πιστού (docere-delectare-movere), 

προωθώντας καταυτόν τον τρόπο τις επιδιώξεις της. 414  Τα quadroni παρομοιάζονται με 

βιβλίο από εικόνες κι οι ζωγράφοι με κήρυκες των χριστιανικών δογμάτων.415 Με την έκθεσή 

τους καταδεικνύεται ο ιδιαιτέρως σημαντικός ρόλος της εικονογραφίας εκείνης της περιόδου, 

καθώς οι εικόνες λειτουργούσαν ως μέσα «προσηλυτισμού» και μύησης, εξυπηρετώντας την 

επιβολή των αποδεκτών θρησκευτικών δογμάτων.416 Σε θεωρητικό επίπεδο βασίζονταν στην 
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 Αναμφίβολα, την δεδομένη περίοδο υιοθετήθηκε το ρητορικό αυτό σχήμα του Κικέρωνα από την Εκκλησία –αρχικά από τους 
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περί τέχνης συγγραφική παραγωγή, όπου κυριαρχούσαν οι ιερωμένοι (π.χ. διάταγμα του 

Τριδέντου, σειρά πραγματειών από θεολόγους όπως Gilio, Molanus, Comanini, Bellarmino, 

Carlo και Federico Borromeo, Paleotti κ.α.), σφραγίζοντας την στρατηγική που εφάρμοσε η 

Εκκλησία στο πεδίο των εικόνων στοχεύοντας και αξιώνοντας μια ομοιόμορφη όψη 

κουλτούρας στην καθολική επικράτεια.  

 Η επιβαλλόμενη εναρμόνιση της καλλιτεχνικής ομάδας του Duomo στις διατυπώσεις των 

πραγματειών είχε ως αποτέλεσμα έργα, όπου μεταφέρθηκαν ορισμένα από τα πιο 

διακεκριμένα επεισόδια της ζωής του Borromeo στην εικαστική επιφάνεια με την μέθοδο της 

διδακτικής αφήγησης, προτείνοντας στους θεατές-πιστούς ένα μοντέλο μίμησης παρά 

υπόμνησης. 417  Καθώς ο σκοπός της ζωγραφικής ήταν παιδαγωγικός, οι ζωγράφοι-

εικονογράφοι όφειλαν ώστε η προσήλωση των πιστών να μην αποσπάται και παρεκκλίνει 

από τα απεικονιζόμενα διδάγματα, ακολουθώντας πιστά τα χρονικά και τις βιογραφίες και 

παραλείποντας τις σκηνές που είτε σύγχυζαν είτε δημιουργούσαν αμφιβολίες· αξίωση που 

αμφότεροι οι Borromeo επισήμαναν με ιδιαίτερη αυστηρότητα στα γραπτά τους.418  

 Η λατρεία των αγίων ήταν μία σημαντική θεματική που τοποθετήθηκε από την 

ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην καρδιά της διαμάχης αναφορικά με τις εικόνες κι η 

εικονογραφία τους βρισκόταν σε περίοπτη θέση στην ρητορική της αντεπίθεσής της.419 Τα 

quadroni λαμβάνονται υπόψη ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τα πολλά της 

περιόδου στον καθολικό χώρο, που εναρμονίζεται και προωθεί τις θέσεις της Καθολικής 

Εκκλησίας στον θρησκευτικό και πολιτικό της αγώνα. Απεικονίζουν τον βίο του Borromeo 

προτείνοντας ένα μοντέλο μίμησης, χαρακτηριστικό ενός εκκλησιαστικού βίου. Είναι 

ελεγχόμενες στην περιγραφή ορισμένων πτυχών της ζωής του αρχιεπισκόπου, αγνοώντας 

άλλες (λ.χ. την πολιτική διάσταση της περιόδου θητείας και της προσωπικότητάς του).420 Τα 

θέματα ήταν προκαθορισμένα μέσω γραφειοκρατικών διεργασιών της εκκλησιαστικής 

ιεραρχίας του Μιλάνο αναφορικά με την αγιοποίηση και όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την 

σύνθεση και ερμηνεία των εικόνων ανήκαν στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας.421 

Ο ρόλος των ζωγράφων στο εικονογραφικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξύμνηση 

της Εκκλησίας ως τους κομιστές του μηνύματος, δηλαδή της έκθεσης των δογμάτων της 

Εκκλησίας μέσω των χριστιανικών αρετών ενός εκπροσώπου της υψηλής εκκλησιαστικής 

ιεραρχίας. 422  Η επιλογή ενός μεγάλου αριθμού καλλιτεχνών για την ολοκλήρωση του 

                                                                                                                                                                      
είναι τοποθετημένες στους ναούς έτσι ώστε εκείνοι που δεν μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία να μπορούν να διαβάσουν 
κοιτώντας τους τοίχους» («[…] in parietibus videndo legant quae legere in codicidibus non valent»), βλ. Burke, 2003, σελ. 60-62. 
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 Carlo Borromeo, 2000, σελ. 71· Federico Borromeo, 1932, σελ. 6 
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71 
 

εγχειρήματος το συντομότερο δυνατόν ενισχύει τα παραπάνω.423 Τα έργα πειθαρχούν στους 

συρμούς της ευλάβειας και της θρησκευτικότητας, ενώ οι ζωγράφοι εμφορούνται από την 

απαραίτητη θρησκευτική ευλάβεια· πάγια αξίωση424 του Federico Borromeo… 

«[…] Θα μπορούσαμε να πούμε πως, έτσι όπως ο ρήτορας μάταια κοπιάζει να διεγείρει τους άλλους αν αυτός 
ο ίδιος δεν παρακινείται, έτσι πιστεύω συμβαίνει γενικά στους ζωγράφους, αν αυτοί οι ίδιοι εξαρχής δεν 
αναζητήσουν να παρακινηθούν από ευλαβικές ιδέες, δεν θα μπορέσουν να εγχαράξουν στις μορφές τους αυτό 
που δεν έχουν, δηλαδή την ευλάβεια και τα αξιέπαινα συναισθήματα».

425
   

Τα έργα υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους καταλληλότητας (decorum), με αποτέλεσμα είτε την 

αποδοχή είτε την καταστροφή τους, όπως σημειώνεται κι από τις διακηρύξεις του Federico426 

συμμεριζόμενος τις θέσεις άλλων θεολόγων (π.χ. Paleotti).427 

Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού ρόλου των εικόνων συνδέεται άρρηκτα με τον χώρο 

στον οποίο τοποθετούνται (Καθεδρικός) απευθυνόμενες στο σύνολο του εκκλησιάσματος, με 

την επενέργεια των έργων να είναι άμεση, ελεγχόμενη και σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική. 

Ήταν μια τέχνη δημοφιλής και «λαϊκή», η οποία όμως προβλήθηκε, κατευθύνθηκε και 

επιβλήθηκε από τα πάνω, όπως τον Federico Borromeo, την γύρω του ιεραρχία και τα 

τάγματα που δρούσαν στην πόλη. Επιπροσθέτως, υποβοηθήθηκε από τις λοιπές 

διακοσμήσεις, τα κηρύγματα και τις πανηγυρικές ομιλίες των εκπροσώπων του κλήρου προς 

τιμήν του Carlo Borromeo, οι οποίοι με τον εκκλησιαστικό λόγο ταυτόχρονα με την βοήθεια 

των εικόνων προώθησαν την προτεινόμενη εικόνα ενός υποψήφιου Αγίου.428 

 

2.2.) Το σύνολο στο Collegio Borromeo της Παβία. 

Παράλληλα με την εκτέλεση των έργων στον Καθεδρικό ένα άλλο εικονογραφικό σύνολο 

επικεντρωμένο επίσης στον βίο του Carlo Borromeo φιλοτεχνείτο στην γειτονική πόλη της 

Παβία, συγκεκριμένα στο Almo Collegio Borromeo. Ιδρύθηκε από τον Carlo το 1561, με την 

κατασκευή να ξεκινά το 1564 και να ολοκληρώνεται το 1589 από τον Pellegrino Tibaldi.429 Το 

Κολλέγιο ήταν στενά συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο της Παβία παρέχοντας εκπαίδευση σε 

γόνους ξεπεσμένων αριστοκρατών, ενώ η εκπαίδευση επικεντρωνόταν σε κοινωνικές, 

πολιτικές και κυρίως θρησκευτικές κατευθύνσεις.430 
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Ο Federico Borromeo έχοντας ολοκληρώσει σε πρώτη φάση την μαθητεία του, μετά από 

παρακίνηση του Carlo, πλάι στον Gabriele Paleotti στα τέλη της δεκαετίας του 1570431, 

συνέχισε το 1580 στο Collegio Borromeo. Κατά την εξαετή παραμονή του στην Παβία ο 

Federico εκτός από τα μαθητικά του καθήκοντα ανέπτυξε και μικρή δράση ως 

παραγγελιοδότης σε έργα υποδομής του ανολοκλήρωτου ακόμα Κολλεγίου.432 Η μέριμνα του 

Federico για το Κολλέγιο συνεχίστηκε και μετά το πέρας της μαθητείας του φροντίζοντας για 

την αποπεράτωση του.433 Με την οριστική μετεγκατάσταση του Federico στο Μιλάνο το 1601 

από την Ρώμη ακολούθησαν νέες πρωτοβουλίες, με την θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας 

αλλά και νέων παραγγελιών αρχιτεκτονικών και ζωγραφικών έργων του Κολλεγίου.434 

i.) Η ανάθεση της παραγγελίας για την εικονογράφηση του Salone d’Onore 

Μία από αυτές τις παραγγελίες ήταν η εσωτερική διακόσμηση της μεγαλύτερης αίθουσας 

του Κολλεγίου (γνωστής ως Salone d’Onore), όπως ολοκληρώθηκε στα πρώτα χρόνια του 

17ου αιώνα με νωπογραφίες των Cesare Nebbia και Federico Zuccaro με θέματα από τον βίο 

του Carlo Borromeo (εικ. 69-70). Η διακόσμηση της αίθουσας απασχολούσε τον Federico 

ήδη από το 1592, όταν για πρώτη φορά θέλησε να διακοσμήσει την αίθουσα από 

διακεκριμένους καλλιτέχνες με θέματα της επιλογής του.435 Ο Borromeo προσέγγισε πολλούς 

καλλιτέχνες (Guido Reni, Caravaggio, Baltassare Croce κ.α.) καταλήγοντας στους Nebbia και 

Zuccaro.436  Λογική επιλογή, καθώς γνωρίζονταν από την Ρώμη 437  και συνυπήρξαν στην 

Ακαδημία του Αγίου Λουκά διατελώντας ο μεν Federico ως επίσημος «πάτρωνας» 

(Protettore) την περίοδο 1593-1595, ενώ οι δε Zuccaro και Nebbia πρίγκιπες (Principi) τα έτη 

1593-1594 και 1596-1597 αντίστοιχα, με τις σχέσεις τους να διατηρούνται ιδιαίτερα στενές.438 

Οι επαφές με τους καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα με τον Cesare Nebbia ξεκίνησαν το 

1602. 439  Ο Nebbia ξεκίνησε τις εργασίες από την Ρώμη μεταξύ 1602-1603 εκτελώντας 

προκαταρκτικά σχέδια (εικ. 72), με θεματικό άξονα τα πιο αξιοσημείωτα επεισόδια του βίου 

του Carlo Borromeo, όπως απαιτήθηκε από τον Federico Borromeo μέσω του στενού του 

συνεργάτη Antonio Seneca.440 Η παρουσία του Federico Borromeo ήταν συνεχής ζητώντας 

συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών διακόσμησης.441 Οι εργασίες του Nebbia 
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ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1604 έχοντας καλύψει τον θόλο της αίθουσας και τον 

βορεινό τοίχο.442 Η αδυναμία να φιλοτεχνήσει τον νότιο και τους πλαϊνούς τοίχους οδήγησαν 

στην επιλογή του Federico Zuccaro, ο οποίος βρισκόταν στο Μιλάνο από τον Δεκέμβρη του 

1603 ολοκληρώνοντας την παραγγελία πριν τις 21 Οκτωβρίου 1604.443 

ii.) Το εικονογραφικό πρόγραμμα 

Oι διάφοροι μελετητές του συνόλου συμφωνούν στον καθοριστικό ρόλο του Federico 

Borromeo στην σύλληψη, προώθηση και έλεγχο του εικονογραφικού προγράμματος δίχως 

όμως αυτό να τεκμηριώνεται μέχρι πρότινος από την ύπαρξη κάποιας γραπτής πηγής. Η 

πρόσφατη ανακάλυψη ενός χειρογράφου από την Annalisa Albuzzi, αποδιδόμενου στον 

Federico Borromeo και χρονολογημένου στα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα, ρίχνει νέο φως 

στο σύνολο της Παβία. 444  Το χειρόγραφο φέρει τον τίτλο Idee date a’ dipintori per 

rapresentare le azioni eroiche di s. Carlo, forse per celebrare la festa della di lui 

canonizazione κι ακολουθείται κατά γράμμα στις σκηνές. Είναι διαφωτιστικό στον βαθμό που 

μας προσφέρει μια συνολική εικόνα του εικονογραφικού προγράμματος σύμφωνα με τις 

αξιώσεις της παραγγελιοδοσίας, αλλά και την σύνδεση που είχε με τον κύκλο στο Duomo 

ενισχύοντας της υπόθεσης περί κοινού προγραμματισμού και σύλληψης των επεισοδίων 

από το περιβάλλον του Federico Borromeo. 

Η σημασία των οδηγιών εκτέλεσης του συνόλου της Παβία είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στη 

σχέση με άλλα προγράμματα που φιλοτεχνούνται την ίδια περίοδο στο Μιλάνο. Οι κύκλοι 

αυτοί εγγράφονται σε ένα πλαίσιο ευρύτερο απ’όσο γινόταν παλαιότερα κατανοητό, όταν και 

μελετούνταν μεμονωμένα, έχοντας πλέον ως ελάχιστο κοινό παρανομαστή τον Federico 

Borromeo. Τα κοινά στοιχεία είναι α) χρονολογικά, εκτέλεση εντός της πρώτης πενταετίας 

του 17ου αιώνα και άμα την έναρξη της διαδικασίας οσιοποίησης του Carlo Borromeo (1601), 

και β) εικονογραφικά, καθώς το 1602 που αποκαλύφθηκαν στον Duomo τα πρώτα δέκα 

quadroni φιλοτεχνούνταν τα ίδια επεισόδια στην Παβία –απαιτούμενα αναλυτικώς στο 

χειρόγραφο μαζί άλλα που δεν υλοποιήθηκαν– με μια μικρή επαύξηση κατά τρία, τα οποία 

εκτελέστηκαν τα επόμενα χρόνια και στην πορεία του 17ου αιώνα, όταν και ολοκληρώθηκε το 

εικονογραφικό σύνολο.445 
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Οι νωπογραφίες του Κολλεγίου ήταν έργα ενός ρητού σε εκτέλεση και σύλληψη 

προγράμματος, τροφοδοτώντας την υπόθεση ενός ανάλογου σχεδιασμού για τα quadroni.446 

Η ύπαρξη των δεκαεννέα προκαταρκτικών σχεδίων (bozzetti) του Cerano δυνητικά θα 

ενίσχυε έναν τέτοιο ισχυρισμό, ωστόσο η αμφιβολίες γύρω από την ποιότητα και την 

πιστότητά τους με τα τελικά έργα οδήγησαν σε επανεκτίμηση της λειτουργίας και του 

πλαισίου όπου εκτελέστηκαν, δίχως όμως να αποκλείεται εντελώς ο ρόλος τους ως σημείο 

αναφοράς. Το πρόβλημα των προκαταρκτικών φάσεων εκτέλεσης των έργων του Duomo 

παραμένει ανοικτό, όπου απαντήσεις μπορούν να δοθούν μέσω αντιπαραβολών και 

συγκρίσεων μεταξύ του καθοδηγητικού χειρογράφου και ελλειμματικού εικονογραφικού 

προγράμματος του Κολλεγίου, των quadroni του Duomo και των bozzetti του Senago. Δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε την συνεχή παρέμβαση του Federico Borromeo στην δόμηση, 

προσδιορισμό και τελειοποίηση ενός πρότυπου εικονογραφικού κανόνα του Carlo Borromeo 

διαμέσου αυτών των συνόλων, τα οποία ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά μέρη του Μιλάνο τα 

πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα κι απευθύνθηκαν σε διαφορετικά κοινά. 

Οι σκηνές που καλύπτουν τον θόλο και τους δύο μικρότερους τοίχους προτείνουν μια πιο 

συνοπτική κι ιεραρχημένη χρονολογικά αφήγηση των επεισοδίων του βίου του Μιλανέζου 

αρχιεπισκόπου σε σχέση με τον Duomo. Οι πλαϊνοί τοίχοι έμειναν τελικά ακάλυπτοι, παρά 

τον προγραμματισμό του χειρογράφου για έξι επεισόδια, φιλοξενώντας σήμερα πορτραίτα 

επιφανών μελών της οικογένειας Borromeo, συμπεριλαμβανομένων των Carlo και Federico. 

Τα θέματα είναι συνεπτυγμένα σε μικρότερο αριθμό σκηνών, ενώ πολλά τους δεν απαντούν 

σε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά σε περιστατικά που συνέβαιναν είτε με συχνότητα είτε σε 

διαφορετικές μεταξύ τους χρονικές στιγμές. Οι σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη, στα 

πρότυπα της μεσαιωνικής αξιωματικής διαφοροποίησης και συνοδεύονται από εγχάρακτες 

λατινικές επιγραφές στην βάση και κορυφή κάθε έργου. Καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια 

του θόλου, τα στηρίγματα και τους δύο μικρότερους πλαϊνούς τοίχους. Ο θόλος χωρίζεται 

νοητά σε τρία μέρη, όπου το κεντρικό τμήμα κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της εικαστικής 

επιφάνειας της οροφής με θέμα την Πομπή των Ιερών Κειμηλίων (εικ. 73), ενώ πλαισιώνεται 

περιμετρικά από τέσσερις σκηνές σε μονόχρωμο (εικ. 74-77). Τα δύο πλαϊνά τμήματα, 

βόρεια και νότια της κεντρικής σκηνής, χωρίζονται σε ζώνες με τα επεισόδια στο κέντρο 

αυτών να διασπώνται σε ανισομεγέθη διάχωρα βαθμιαίως ελαττωμένα προς το κέντρο. Κάθε 

επεισόδιο πλαισιώνεται από μικρότερες σκηνές στις πλευρικές ζώνες, τοποθετημένες σε 

tondi, ορθογώνια ή αψίδες απεικονίζοντας αλληγορικές μορφές κι εμβλήματα της οικογένειας 

και του συγγενικού περιβάλλοντος (εικ. 78-79). Η συνθετική αυτή διαρρύθμιση βοηθάει στην 

αφήγηση των επιμέρους ιστοριών, ενώ η σαφήνεια καθορίζεται με τις επεξηγηματικές 

επιγραφές στην πλαισίωση και τις συμπληρωματικές σκηνές στις άκρες παραπέμποντας στα 
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κεντρικά επεισόδια κι υποβάλλοντας την ερμηνεία. Ο Nebbia διέθετε σημαντική εμπειρία σε 

μεγάλης κλίμακας εικονογραφήσεις κατά την περίοδο του Σίξτου Ε΄, ενώ φαίνεται να 

επηρεάστηκε και από την ολοκλήρωση πρόσφατων οροφογραφιών, όπως αυτήν της Galleria 

Farnese του Annibale Carracci (εικ. 71).   

Στα έργα του συνόλου, τώρα, και νοτίως του θόλου ο Nebbia εικονογράφησε το επεισόδιο 

της Επίσκεψης του Carlo στην Ιερά Σινδόνη του Τορίνο (εικ. 80) με την επιγραφή να είναι 

ενδεικτική: «Ολοκλήρωσε [ο Borromeo] ένα προσκύνημα με τα πόδια, επισκέφτηκε το ιερό 

μανδήλιο και ευλόγησε τους ευγενείς δούκες που το είχαν ταπεινά ζητήσει».447 Η δόμηση της 

σκηνής ακολουθεί πιστά όσα αξιώνει ο συντάκτης του χειρογράφου για την εικόνα, αλλά και 

τον Duchino στο Καθεδρικό· πράγμα που ίσως μαρτυρά γνώση του quadrone.448 Η σύνθεση 

επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Carlo, αλλά κι ο Federico, με τους Filiberto 

φανερώνοντας μια πιθανή ανάγνωση του σχετικού αποσπάσματος της βιογραφίας του 

Bascapé από τον Ορβιετάνο καλλιτέχνη.449  

Στο διπλανό διάχωρο ο Nebbia αναπαριστά επεισόδια από το εκκλησιαστικό έργο του 

Carlo, όπως την Ίδρυση Κολλεγίων, Ταγμάτων και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων (εικ. 81). 

Ομοίως, τα σχετικά quadroni των Buzzi και Cerano το 1602 αποτέλεσαν πηγές έμπνευσης, 

αν και στη σκηνή του Nebbia η αναγνώριση των εκκλησιαστικών φορέων είναι λιγότερο 

διακριτή. Το θέμα αναπτύσσεται σε τέσσερα quadroni στον Καθεδρικό, ενδεικτικό του πιο 

γενικευτικού χαρακτήρα των έργων της Παβία, κάτι που παρατηρείται και στην επιγραφή: 

«Κατασκεύασε στην Παβία το Collegio Borromeo κι ένα στο Μιλάνο για τους ευγενείς, ίδρυσε 

πέντε σεμινάρια και οργανώσεις πιστών καθοδηγώντας τα διαμέσου νόμων και κανόνων».450  

Βορείως του θόλου κυριαρχεί η παράσταση του Προσκυνήματος στο Sacro Monte του 

Varallo (εικ. 82), στην οποία ο Nebbia μιμείται επιμέρους στοιχεία του αντίστοιχου έργου του 

Fiammenghino, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλα του κύκλου.451 Το θέμα του 

έργου εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την προώθηση κι ανάδειξη των ατομικών αξιών του 

Carlo, όπως την ενάρετη ατομική φύση, τον ασκητικό χαρακτήρα, καθώς και τον 

υπερβάλλοντα θρησκευτικό του ζήλο. Η επιγραφή της σκηνής τονίζει το περιεχόμενο του 

έργου, δηλαδή την αναμονή και προσμονή του θανάτου από τον Carlo: «Πράξεις ευλάβειας, 

νηστεία κι άλλες σωματικές αποστερήσεις στο Varallo αποτέλεσαν φανερά σημάδια της 

προετοιμασίας για τον θάνατο, ο οποίος ήλθε λίγο αργότερα».452 
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Δίπλα ακριβώς και στο στήριγμα του θόλου διακοσμήθηκε η Εκφορά της Σωρού του 

Borromeo (εικ. 83), μια σκηνή δίχως προηγούμενο στον κύκλο του Duomo κι αρκετά κοντά, 

στιλιστικά και δομικά, στην πρόσφατη νωπογραφία του Passignano στον San Marco της 

Φλωρεντίας (εικ. 84). Η ένθετη επιγραφή της σκηνής, («Ολόκληρη η πόλη του Μιλάνο, 

συγκλονισμένη από απίστευτο πόνο, ακολουθεί την νεκρώσιμη πομπή των πλέον εξαίρετων 

ποιμένων»)453, υπογραμμίζει την κοσμοσυρροή (concorso di popolo), ενώ δίνεται μεγάλη 

σημασία στην συγκίνηση των Μιλανέζων που κατά τον Bascapé οφειλόταν στην ατμόσφαιρα 

αγιοσύνης αλλά και στην αναγνώριση από τους πιστούς εκείνων των αρετών  από τις οποίες 

εμφορείτο ο Borromeo. 454  Στην σκηνή εξυμνείται η παρουσία της Εκκλησίας και των 

ιερωμένων, μια πτυχή που αναπτύχθηκε και στον Duomo, αλλά στο Κολλέγιο διατηρεί μια 

ιδιαίτερη δυναμική, καθώς η απεύθυνση είναι προς τους μαθητευόμενους που επρόκειτο να 

ακολουθήσουν την εκκλησιαστική οδό. 

Απομένουν οι δύο μνημειακές σκηνές των Nebbia και Zuccari στους πλαϊνούς τοίχους. 

Στην βόρεια κεφαλή της αίθουσας ο Nebbia εικονογράφησε τον Λοιμό του Μιλάνο (εικ. 85), 

ενώ στο νότιο τμήμα ο Zuccari ολοκλήρωσε την σκηνή με θέμα την Παραλαβή των αμφίων 

του καρδιναλίου από τον Carlo Borromeo (εικ. 86). Για την πρώτη νωπογραφία ισχύουν εν 

πολλοίς ότι και για όλα τα υπόλοιπα έργα του Nebbia στον κύκλο, όπως την παράθεση 

επιμέρους σκηνών σ’ένα έργο, τον δανεισμό δομικών στοιχείων από διαφορετικά quadroni 

του Duomo, καθώς και την πιστή τήρηση των οδηγιών της παραγγελιοδοσίας. Η επιγραφή κι 

εδώ είναι ενδεικτική τόσο για τις σκηνές που περιλαμβάνονται όσο και για το ακριβές 

περιεχόμενο: «Παρηγορεί του Μιλανέζους, οι οποίοι υποφέρουν από τον λοιμό και λυτρώνει 

την πόλη μετά από μια κατανυκτική πομπή».455 

Αναφορικά με την σκηνή του Zuccari, μπορούμε να πούμε πως παρά το γεγονός ότι 

αποτυπώνει ένα θέμα που χρονολογικά τοποθετείται στα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής 

διαδρομής του Borromeo, ήταν η τελευταία που εικονογραφήθηκε στο Collegio. Το έντονα 

αφηγηματικό αυτό έργο δεν βρίσκει αντιστοιχία στον Καθεδρικό και απηχεί παλαιότερες 

συνθέσεις του ίδιου και του Taddeo στην Ρώμη και την Caprarola (εικ. 87-88). Σε σχέση με το 

σύνολο, καλύπτει ευρύτερες πτυχές της προσωπικότητας του Carlo υπερβαίνοντας την 

θητεία στην επισκοπή του Μιλάνου, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που ήταν μέλος της 

παπικής αυλής. Η επιγραφή πληροφορεί ότι «χειροτονείται καρδινάλιος, legatus a latere και 

αρχιεπίσκοπος του Μιλάνο από τον Πίο Δ΄ το έτος Κυρίου 1560».456 

Για το τέλος αφήσαμε την κεντρική και μεγαλύτερη σύνθεση με θέμα την Πομπή των Ιερών 

Κειμηλίων (εικ. 73). Η σημασία της στο σύνολο φαίνεται τόσο από το χώρο που καταλάμβανε 
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Αυγούστου 1565, βλ. Burzer, 2011, σελ. 131-132. 
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στην οροφή όσο και από τις περιμετρικές διακοσμήσεις της σε μονόχρωμο με θέματα την 

Εύρεση, την Αναγνώριση, τον Καθαγιασμό και το Κήρυγμα που τελέστηκε για τα λείψανα (εικ. 

74-77), καθώς και από τις τέσσερις αλληγορικές μορφές των Pietas, Zelus, Perseverantia και 

Silentium (εικ. 89-92), οι οποίες αναπτύσσονται στις άκρες των γειτονικών ζωνών κι απηχούν 

τις αντίστοιχες που είχε εκτελέσει μαζί με τον Giovanni Guerra μεταξύ 1586-1589 στην Sala 

Grande του Palazzo alle Terme της Ρώμης (εικ. 93-94), ιδιοκτησίας της οικογένειας Peretti.457 

Εκτός των λοιπών διακοσμητικών μοτίβων και αγγέλων που κοσμούν το κεντρικό διάχωρο, 

πρέπει να συνυπολογιστούν κι οι δύο επιγραφές, στην κορυφή και την βάση της πλαισίωσης, 

οι οποίες βοηθούν στην «ανάγνωση» υπογραμμίζοντας την ευσέβεια, τον σκοπό και την 

διάδοση αυτής της λατρείας από τον Carlo. Η επιγραφή στην βάση αναφέρει πως «αφού 

μετέφερε τα λείψανα των αγίων και τα τοποθέτησε σε πολύ αξιότιμους χώρους, τέλεσε 

υπέρτατες κατανυκτικές λειτουργίες», ενώ αυτή στην κορυφή πως «αφού βρέθηκαν τα ιερά 

λείψανα έδωσε το έναυσμα να αναπτυχθεί η λατρεία τους μέσω νηστειών, αγρυπνιών και 

κηρυγμάτων των λόγων του Θεού».458 

iii.) Η λατρεία των κειμηλίων 

Σύμφωνα με τους βιογράφους ο αρχιεπίσκοπος Borromeo έτρεφε μεγάλο σεβασμό και 

ευαισθησία στην λατρεία των λεγόμενων ιερών κειμηλίων και λειψάνων των αγίων.459  Ο 

Bascapé αναφέρεται σε σειρά λιτανειών, με σημαντικότερη την διακομιδή των λειψάνων των 

ιερομαρτύρων Σιμπλικιανού, Μπενίνου, Σισίνιου κι Αλεξάνδρου τον Μάιο του 1582, 

παρουσία των επισκόπων Paleotti και Valier.460 Η σημασία της λατρείας κατεδείχθη επιπλέον 

από την σύνταξη και κυκλοφορία ενός σχετικού κειμένου το 1576 από τον Bascapé.461 

Οι μελετητές των έργων του Κολλεγίου επιχείρησαν να προσδιορίσουν χρονικά την 

λιτανεία στην κεντρική νωπογραφία.462 Ορισμένοι εκτιμούν πως δεν αφορά ένα μεμονωμένο 

γεγονός, αλλά πως ο Nebbia ενσωματώνει σε μία εικόνα την τελετουργική πρακτική 

(translatio) δίνοντας βάρος στην σημασία της λατρείας των αγίων ως απολογητική θέση της 

ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 463  Η ύπαρξη των τεσσάρων σκηνών σε μονόχρωμο 

περιμετρικά της σκηνής αφορά όλες τις φάσεις από την εύρεση (inventio), την αναγνώριση 
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 Αντίστοιχα «AD SANCTORUM RELIQUIAS/TRANSFERENDAS HONESTISSIMO/LOCO REPONENDAS 
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 Bascapè, 1592, σελ. 300-311. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και σε πολλές νέες ανευρέσεις λειψάνων αγίων, όπως για 
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 Οι διαφοροποιήσεις δεν έλειψαν, καθώς οι Maiocchi / Moiraghi υποστήριξαν πως εικονίζεται η πομπή της 30
ης

 Μαΐου 1582 
για τα λείψανα του αρχιεπισκόπου Giovanni il Buono, κάτι που αποδέχτηκε κι ο Fugazza, ενώ ο Peroni και μεταγενέστερα η 
Burzer κλείνουν προς την μαρτυρούμενη ως μεγαλοπρεπή πομπή του Σιμπλικιανού, ομοίως με το αντίστοιχο έργο του Pellegrini 
στον Duomo. Πηγή όλων, πάντως, αποτέλεσε ο Bascapé, βλ. Maiocchi / Moiraghi, 1908, σελ. 46· Fugazza, 1992· Burzer, 2011, 
σελ. 124-127. 
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 Burzer, 2011, σελ. 124-127. Αξίζει να σημειώσουμε πως η παρατήρηση της Burzer αποκτά βάση αν αναλογιστούμε πως η 
διακόσμηση της κεντρικής σκηνής και των τεσσάρων μονόχρωμων που την πλαισιώνουν φαίνεται να βασίζεται αγιογραφικά σε 
ξεχωριστά αποσπάσματα της βιογραφίας του Bascapé, αναφορικά με πομπές διαφορετικών μεταξύ τους αγίων και σε 
διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. 
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(recognitio), ως την ανακομιδή και διακομιδή (translatio), ενισχύει τα παραπάνω κι απηχεί την 

μέθοδο του άμεσου προτύπου του Borromeo, τον Αμβρόσιο, από τους πρώτους για τους 

οποίους διασώζονται περιγραφές για διακομιδές ιερών κειμηλίων και λειψάνων. 464  Η 

σύνδεση με τον Αμβρόσιο είναι προφανής και ενδεικτική της πολυεπίπεδης προσπάθειας 

ταύτισης του Carlo μαζί του, όπως θα δούμε παρακάτω σε άλλο κεφάλαιο. 

Ένα επιπλέον ζήτημα που τίθεται είναι η χριστιανική αρχαιοδιφία (archeologia Cristiana), 

ως σύγχρονη αναζήτηση της Εκκλησίας, όπου οι έρευνες παλαιοχριστιανικών αρχαιοτήτων 

σε συνδυασμό με άλλες διεργασίες (π.χ. των μαρτύρων) ενθαρρύνθηκαν ιδιαιτέρως από 

καθολικούς λογίους, στην προσπάθεια τους να θεμελιώσουν την ιστορική διαχρονία της 

Εκκλησίας, την εγκυρότητα των απαρχών και των παραδόσεών της.465 Σε τοπικό επίπεδο οι 

δύο Borromeo, ιδίως ο Federico, συμμετείχαν με θέρμη σε αυτές τις αναζητήσεις που 

προωθήθηκαν από την Ρώμη συνεχίζοντας την πρακτική και στην Λομβαρδία.466 Επιπλέον, 

ο τοπικός και παραδοσιακός τους χαρακτήρας συνδεόταν με τον προστάτη-άγιο της πόλης 

Αμβρόσιο, προεξοφλώντας αναλογίες και πολιτικές προεκτάσεις.467 

Τέλος, η σκηνή αντανακλά και την πολιτική του ίδιου του Federico Borromeo στο 

παραπάνω θεολογικό πλαίσιο, καθώς στην διάρκεια της θητείας του διεξήγαγε αναρίθμητες 

λιτανείες αυτού του είδους, με την παρουσία να απαντάται και σε έργα ζωγραφικής, όπου 

υπεραμύνεται της λατρείας των λειψάνων μέσω της έκθεσης εκείνων του Carlo (εικ. 99). Από 

την άλλη, τα κειμήλια του Carlo με την συμβολική τους σημασία, συνιστούσαν έναν θησαυρό 

στα χέρια του Federico, καθώς –πέρα από το κύρος που του προσέδιδαν στα υψηλά 

κλιμάκια της ιεραρχίας– του επέτρεψαν να προπαγανδίσει την λατρεία του Carlo στην ιταλική 

χερσόνησο.468 Ο Federico, δεν παρέλειψε αμέσως μετά την αγιοποίηση του εξαδέλφου του 

να δείξει την ευγνωμοσύνη του μέσω μιας τακτικής δωρεάς λειψάνων και κειμηλίων σε 

επιφανείς αριστοκράτες, ιερωμένους και εκκλησιαστικές οργανώσεις ως ανταπόδοση της 

διαρκής τους υποστήριξης στην υπόθεση αγιοποίησης.469 

iv.) Salone d’Onore vs quadroni 

Ποια, όμως, είναι η σχέση του κύκλου της Παβία με τον αντίστοιχο κύκλο του Duomo; 

Όπως έχουμε δει, τα δύο προγράμματα μοιράζονταν κοινά χαρακτηριστικά, όπως η δόμηση 

στα πλαίσια της ίδιας επισκοπής, εκτελεσμένα την ίδια χρονική περίοδο, υποκινούμενα από 

τον ίδιο άνθρωπο (Federico Borromeo) κι έχοντας παρόμοιους ή ίδιους εικονογραφικούς 

τύπους. Κοινά στοιχεία εντοπίζονται επίσης στις στιλιστικές επιλογές των καλλιτεχνών, στην 

                                                           
464
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ιερωμένους, λαϊκούς, εκκλησίες, θρησκευτικές οργανώσεις, αδελφότητες κ.λπ., βλ. σχετικά Besozzi, 1997· Treffers, 1998. 
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δόμηση του χώρου, στην ροή της αφήγησης, στον έλεγχο των λεπτομερειών σε σχέση με 

ειδικά σκηνογραφικά, ενδυματολογικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αλλά και στην 

παράθεση των σκηνών. Αν και οι ζωγράφοι της Παβία γαλουχήθηκαν και δούλεψαν σε 

διαφορετικά καλλιτεχνικά κέντρα από την ομάδα του Καθεδρικού, οι υφολογικές τους 

προτιμήσεις, στην πλειοψηφία τους, συναντώνται στη βάση ενός υστερομανιεριστικού 

λεξιλογίου που συναντάμε στα μεγάλα εργοτάξια της Ρώμης του τελευταίου τετάρτου του 16ου 

αιώνα. Αρκεί η αντιπαραβολή ορισμένων έργων του Duomo με τις οδηγίες εκτέλεσης του 

χειρογράφου για τις σκηνές του Collegio Borromeo, ώστε να αντιληφθούμε την άλλοτε πιστή 

κι άλλοτε σχεδόν ταυτόσημη εικαστική διαπραγμάτευση.470 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές για τον λόγο ότι αντανακλούν 

περισσότερο τις αισθητικές και πολιτικές προτιμήσεις του Federico Borromeo αναφορικά με 

την διαπραγμάτευση της εικόνας του εξαδέλφου του. Από τις πιο χαρακτηριστικές διαφορές 

είναι οι διακοσμήσεις που συνοδεύουν τις σκηνές κάθε κύκλου. Στις νωπογραφίες του 

Κολλεγίου πέρα από γιρλάντες, έλικες, φυτικά μοτίβα, ταπισερί παρατηρούμε και μια σειρά 

οκτώ προσωποποιήσεων (αρετών) να συμπληρώνουν το εικονογραφικό πρόγραμμα. Οι 

προσωποποιήσεις αυτές (Pietas, Perseverantia, Silentium, Zelus, Labor, Paupertas, Oratio, 

Religio) περιέχονταν όλες, πλην των Labor και Paupertas, στο Iconologia του Ripa, όπου 

παραμένουν πιστές αναπαραγωγές σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.471 Η ερμηνεία αυτών 

των παραστάσεων συνδέεται με την ενσάρκωση των vita attiva και vita contemplativa του 

Carlo Borromeo, και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν ο Federico Borromeo την 

εικόνα του εξαδέλφου του.472 Οι προσωποποιήσεις δεν τοποθετούνται ατάκτως δίπλα στις 

σκηνές που συνοδεύουν, αλλά υπογραμμίζουν το περιεχόμενο τους με την αντίστοιχη 

χριστιανική αρετή του Carlo. Παρατηρούμε τις Oratio και Religio (εικ. 95-96) πλευρικά του 

Προσκυνήματος στο Sacro Monte του Varallo, ώστε να τονιστεί η ευλαβική, ασκητική κι ηθική 

του στάση. Οι Labor και Paupertas (97-98) βρίσκονται γύρω από την Ίδρυση των Κολλεγίων 

και των Σεμιναρίων, υπογραμμίζοντας την δράση του ως αρχιεπισκόπου, ενώ οι Pietas, 

Perseverantia, Zelus και Silentium συνδέονται με την κεντρική σκηνή του θόλου τονίζοντας 

τον ενάρετο εκκλησιαστικό του βίο, καθώς και την σημασία της Εκκλησίας γενικότερα. 

Ο χαρακτήρας κάθε χώρου έκθεσης έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Το Collegio Borromeo 

δεν λειτουργoύσε όπως ο Καθεδρικός, καθώς παραμένει μέχρι σήμερα ιδιωτικός χώρος, 

προσβάσιμος αποκλειστικά από το προσωπικό και τους μαθητευόμενους. Δεν κατέχει τον 

δημόσιο χαρακτήρα ενός τυπικού χώρου ευλάβειας, όπως το εσωτερικό μιας Εκκλησίας και 
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348, 353-355,378-379, 406-407, 487-488. 
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 Αυτή η αντίληψη είναι ιδιαιτέρως εμφανής στην δόμηση του εικονογραφικού προγράμματος του Sacro Monte στην Αρόνα, 
όπου και κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε αποκλειστικά προς τιμήν του Carlo Borromeo, βλ. Burzer, 2011, σελ. 215-229. 
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δη ενός Καθεδρικού. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται αντιληπτός κι ο χαρακτήρας των έργων. Οι 

εικόνες του Duomo, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους, εμφορούνται από αφηγηματικές-

αγιογραφικές-διδακτικές-ευλαβικές συνδηλώσεις με σκοπό την αφομοίωση από τις πλατιές 

μάζες της Μιλανέζικης κοινωνίας, σε αντίθεση με τα έργα του Κολλεγίου, τα οποία με τον 

ακαδημαϊκό τους διάκοσμο απευθύνονταν σε εκκολαπτόμενους ιερωμένους.  

Ωστόσο, δεν διαφέρουν εντελώς μεταξύ τους. Η αφηγηματική διάθεση κι η πιστή απόδοση 

της θρησκευτικής διήγησης μέσω των πορτραίτων ομοιάζει με την διαπραγμάτευση στα 

quadroni. 473 Η σύνδεση των δύο συνόλων προκύπτει στην βάση ενός κοινού 

αντιμεταρρυθμιστικού μανιεριστικού λεξιλογίου με ταυτόσημους παιδαγωγικούς και 

αισθητικούς σκοπούς. Οι Nebbia, Zuccari κι οι βοηθοί τους μεταφέρουν στην εικαστική 

επιφάνεια όλες εκείνες τις ακαδημαϊκές φόρμουλες που κυριαρχούσαν στη Ρώμη το 

τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα και που εν πολλοίς αντανακλούσαν τις ποικίλες 

αναζητήσεις των καλλιτεχνών και πατρόνων που συσπειρώνονταν στα πλαίσια της 

Ακαδημίας του Αγίου Λουκά.474  

Από την άλλη, διαφορές υπάρχουν στην προσέγγιση της φερόμενης αγιοσύνης του Carlo, 

όπου στην περίπτωση του κολλεγίου κλιμακώνονται με την κεντρική σκηνή του θόλου. Οι 

απεικονίσεις αρετών του αγίου που εγγράφονται περιμετρικά της σκηνής προτείνονται ως 

κριτήρια και επιχειρήματα αγιότητας, αλλά και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αγιοποίηση κάποιου, καθώς αναδεικνύονται σε ηρωικό βαθμό.475 Εντούτοις, η απεικόνιση 

των αρετών, κάτι που δεν συναντάμε στον Duomo, προκρίνει μια προσέγγιση της αγιότητας 

με όρους ατομικών χριστιανικών αξιών και απομακρύνεται από την τίμηση του Carlo ως 

ιδανικού επισκόπου και ποιμένα. Προσδιορίζεται, λοιπόν, περισσότερο από τις αρετές που 

του αποδίδονται παρά από την δράση του και το μεταρρυθμιστικό του έργο. 

Εν κατακλείδι, οι διαφορές στην σύλληψη των δύο κύκλων εκφράζονται μέσω της 

συνολικής εικόνας του υποψήφιου αγίου που προσφέρουν οι εικόνες, του χώρου που 

φιλοξενούνται, καθώς και του είδους του κοινού που τις παρατηρούν. Η ανάρτηση των 

μνημειακών quadroni, σε συνδυασμό με τα λοιπά εφήμερα διακοσμητικά στοιχεία (ταπισερί 

κ.λπ.) που κοσμούσαν τα κλίτη του Καθεδρικού, υποβοηθούσαν με τον τρόπο τους το έργο 

των κηρύκων από τον άμβωνα, ώστε αυτοί να μεταφέρουν στις πλατιές μάζες ένα μιμητικό 

μοντέλο αγιότητας διανθισμένο με όλες τις παραμέτρους που πρότασσε η Αντιμεταρρύθμιση. 

Ο κύκλος της Παβία από την άλλη συνιστά μια μόνιμη διακόσμηση, προσβάσιμη μονάχα από 

ένα μικρό και «κατάλληλα» μορφωμένο κοινό. Οι νωπογραφίες και διακοσμήσεις που τον 

συνοδεύουν (προσωποποιήσεις, οικόσημα, λοιπές διακοσμήσεις κ.λπ.) πέρα από την 

προπαγάνδιση μιας λατρείας υπογραμμίζουν και τις προσωπικές αισθητικές προτιμήσεις476 
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 Για την πιστή αναπαράσταση προσώπων, τοπίων και κτιρίων στο έργο, βλ. Bognetti, 1957, σελ. 99-106. 
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 Αναφορικά με την μεταφορά υστερομανιεριστικών τύπων από την Ρώμη, βλ. Fiore, 2000, σελ. 551-563. 
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 De Maio, 1992, σελ. 253-254· Sodano, 1997, σελ. 193. 
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 Peroni, 1961, σελ. 152-153. Σύμφωνα με τον Peroni, το εικονογραφικό σύνολο του Κολλεγίου λογίζεται είτε ως ένα δείγμα 
σύνδεσης των επεισοδίων του βίου του Carlo Borromeo με τις συμβολικές μορφές των αρετών σε ένα αριστοκρατικό πλαίσιο, 
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του Federico Borromeo, την σύμπλευσή του με την Ρώμη στο προτεινόμενο μοντέλο και την 

ενδυνάμωση της υστεροφημίας του ιδρυτή του Κολλεγίου, του ιδίου και της οικογένειάς του. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, οι οποίοι εξέφραζαν για χρόνια μέσω της 

καλλιτεχνικής τους παραγωγής παραδεκτές από την Εκκλησία εκφάνσεις της θρησκευτικής 

τέχνης, εντασσόμενοι ταυτόχρονα σε θεσμούς που η ίδια ίδρυε και προωθούσε, δεν μπορεί 

να περάσει απαρατήρητη.477 Όπως επίσης και το γεγονός της σύμπλευσης και συμφωνίας 

των καλλιτεχνών αυτών με τους σκοπούς του αρχιεπισκόπου του Μιλάνου που 

διαπιστώνεται από τις συστάσεις και παραινέσεις του Zuccaro478 μέσω των κειμένων του, 

αλλά κι από το ποίημα του Nebbia479, το οποίο αφιερώθηκε στον αρχιεπίσκοπο. Παραινέσεις 

που θα δικαιωθούν κάποια χρόνια αργότερα με την ίδρυση της Ακαδημίας του Σχεδίου στο 

Μιλάνο από τον Federico Borromeo.480 

3.) Η εικόνα του Carlo Borromeo το 1610 στην Ρώμη  

3.1.) Οι διακοσμήσεις στον Άγιο Πέτρο 

 Οι ανακηρύξεις νέων αγίων στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης στις αρχές του 17ου αιώνα 

συνιστούσαν φαντασμαγορικές τελετές, δηλωτικές της σημασίας που δινόταν στις 

θρησκευτικές εκδηλώσεις έχοντας έντονο το θεατρικό στοιχείο.481 Η περίπτωση του Carlo δεν 

θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Το κόστος χρηματοδότησης και των τελετών αγιοποίησης 

ήταν από μόνο του ένα μεγάλο ζήτημα κι η οικονομική διαχείριση της υπόθεσης στάθηκε σε 

πρώτο πλάνο μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου από την αρχή της εξέτασης της υποψηφιότητας 

του Carlo.482 Το τεράστιο κόστος προκάλεσε ανησυχίες στην Fabbrica του Duomo, η οποία 

                                                                                                                                                                      
είτε ως πρότυπο εφαρμογής στην εικαστική επιφάνεια των αντιμεταρρυθμιστικών του δεσμεύσεων, μέσω μίας επίσημης και 
ακαδημαϊκής ζωγραφικής. 
477

 Η εκτίμηση του Federico Borromeo για αυτούς τους καλλιτέχνες αλλά και την επίσημη τέχνη (ιδιαίτερα του Zuccaro) 
προωθείται και από το γεγονός της τύπωσης το 1604 στην Παβία του έργου Discorso e Progresso dell’Accademia del disegno, 
έργο επιμελημένο από τους Federico Zuccari και Romano Alberti, το οποίο και αφιερώθηκε στον Federico Borromeo ήδη από το 
1599, βλ. Alberti, 1604. 
478

 Σύμφωνα με τον Bologna, στo πρόσωπο του Federico Borromeo ο Zuccaro έβλεπε την πραγματοποίηση των καλλιτεχνικών 
και ευλαβικών του ιδανικών, στηρίζοντας αυτήν τη θέση στην παραίνεση του καλλιτέχνη, μέσω του κειμένου του Lettera a 
Prencipi, et Signori Amatori del disegno, να δημιουργηθούν ακαδημίες στην ιταλική χερσόνησο ή και έξω από αυτή στο 
πρότυπο εκείνης του Αγίου Λουκά, η οποία είχε ως προστάτη τον Federico Borromeo και ως principe τον ίδιο τον Zuccaro, βλ. 
Bologna, 2006, σελ. 127. Για το κείμενο του Zuccaro βλ. Heikamp, 1961, σελ. 114-117. 
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 Peroni, 1961, σελ. 158-161. 
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 Bora, 1992, σελ. 335-373. 
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 Σύμφωνα με τον Po-Chia Hsia «η αγιοποίηση συνιστούσε ένα θέατρο. Η ίδια η στιγμή της τελετής –προεξάρχοντος του Πάπα 
και πολλών καρδιναλίων– αποτελούσε μονάχα ένα μέρος της πράξης της ανακήρυξης. Πολλά προηγούνταν αυτής της 
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κατασκευαστεί. Επίσης  έπρεπε να παραχθούν ευλαβικές βιογραφίες, χαρακτικά, ξυλογραφίες και γραπτά του υποψηφίου, 
συμπαθούντες καρδινάλιοι να προσδιοριστούν και ποντίφικες να πειστούν. Το κοινό ερχόταν αντιμέτωπο με μια πληθώρα υλικών 
προπαγάνδας, όπως αναθηματικά μετάλλια, πίνακες, χαρακτικά και αγιογραφίες. Όμοια με την δραματουργία της Καθολικής 
Ανανέωσης, οι αγιοποιήσεις τιμούσαν τους ήρωες και τις ηρωίδες της Εκκλησίας, εξιστορώντας τους βίους τους, επί το έργον 
εκθέτοντάς τους εναντίων δαιμόνων, αιρετικών και άλλων εχθρών της αληθινής πίστης», βλ. Po-Chia Hsia, 1998, σελ. 129. 
Ειδικά για τελετουργικές εκδηλώσεις, βλ. Dell’Arco / Carandini, 1977-78. 
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 Ως γνωστόν, η Fabbrica του Duomo χρηματοδοτούσε την όλη διαδικασία αγιοποίησης από την αρχή, ενώ μια αντιπροσωπεία 
της Εκκλησίας του Μιλάνο επιφορτισμένη με θεολογικά κι οικονομικά καθήκοντα κατοικοέδρευε στη Ρώμη ήδη από τα μέσα της 
δεκαετίας, βλ. Turchini, 1984, σελ. 16. Ο πλούτος που συγκεντρώθηκε από προσφορές στον τάφο ήταν τέτοιου μεγέθους που 
σχεδόν κάλυψε τα έξοδα της αγιοποίησης και των διακοσμήσεων των εκδηλώσεων και τελετών στις δύο πόλεις. Σύμφωνα με 
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imperiali), βλ. Gotor, 2002, σελ. 68-69· Grasby, 2009, σελ. 51-92· Burzer, 2011, σελ. 140-141. 
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ζήτησε εγκράτεια απ’τους απεσταλμένους στην Ρώμη με τους τελευταίους να διαβεβαιώνουν 

τους ανωτέρους τους για την αναγκαιότητα των εξόδων, ιδιαίτερα από την σκοπιά του 

κύρους που προσέδιδαν στον άγιο και την πόλη.483
 

Η μεγαλοπρέπεια και το κόστος των διακοσμήσεων κι εκδηλώσεων συνδέονταν με το 

προσδοκώμενο κύρος τόσο του αγίου όσο και της πόλης ως ένα ακόμα παράδειγμα της 

αναλογίας ποσότητας/ποιότητας της εκστρατείας για τον Carlo, ενώ μερίδιο στην 

υστεροφημία καρπωνόταν κι ο ποντίφικας από την όποια αγιοποίηση.484 Η πολυτέλεια των 

εκδηλώσεων του 1610 στη Ρώμη καταγράφεται ως παροιμιώδης από χρονικογράφους της 

εποχής.485 Παρόμοιες διατυπώσεις ανιχνεύουμε και σε κηρύγματα στο Μιλάνο, όπως του 

Paolo Arese το 1610 στο Duomo, εν συγκρίσει με άλλες τελετές αναφορικά με το κόστος.486 

 Παρά την μεγαλοπρέπεια των εκδηλώσεων και τις πλέον δαπανηρές διακοσμήσεις, τα 

κυρίαρχα στοιχεία του διακόσμου παρέμεναν εν πολλοίς τα ίδια, ιδιαίτερα στην εξέταση των 

εικονογραφικών τεκμηρίων που διασώθηκαν.487 Πέραν του γεγονότος ότι το μετρήσιμο (δηλ. 

ποσοτικό) στοιχείο συνιστούσε τεκμήριο καθιέρωσης κι αποδοχής, οι τελετές αυτού του 

είδους αποτέλεσαν ενδείξεις της σπουδαιότητας του τελετουργικού έπους στην πρώιμη 

νεότερη εποχή, με την Εκκλησία να καθορίζει την μορφή και περιεχόμενό τους.488 Εν ολίγοις, 

οι τελετές αγιοποιήσεων/οσιοποιήσεων βρίθουν στοιχείων, συμβολισμών, τελετουργικών, 

κοινωνικών συνδηλώσεων, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ αυτήν την εργασία.  

i.) Η θριαμβική αψίδα στην είσοδο του Αγίου Πέτρου 

 Οι τελετές αγιοποίησης έλαβαν χώρα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, όπου η ανολοκλήρωτη 

τότε πρόσοψη της βασιλικής διακοσμήθηκε με γιρλάντες, φυτικά μοτίβα καθώς και οικόσημα 

του Πάπα, του Ισπανού Βασιλιά και της πόλης του Μιλάνου. Ο κενός χώρος μεταξύ του υπό 

ανέγερση νάρθηκα και του κεντρικού κλίτους είχε χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστεί μια 
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εφήμερη ξύλινη διακόσμηση (εικ. 100-101), εν είδει θριαμβικής αψίδας, μια πρακτική γνωστή 

από την Αναγέννηση.489 Η επινόηση αυτής της διακόσμησης δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί 

από την έρευνα αποδίδοντας την σύλληψη στους Federico Borromeo και Cerano, ενώ η 

χρηματοδότηση αποδίδεται εξολοκλήρου στην Fabbrica του Duomo και στο Consiglio dei 

Decurioni του Μιλάνου.490 Ωστόσο, δεν εμπλέκονταν μονάχα αυτοί, καθώς πέρα από τους 

αδελφούς Mazenta, συνεργάτες του αρχιεπισκόπου σε καλλιτεχνικά ζητήματα, πρόσωπο-

κλειδί στις διακοσμήσεις της Ρώμης ήταν ο Antonio Seneca, λεγάτος του αρχιεπισκόπου 

στην Ρώμη.491   

 Τεκμήριο της διακοσμημένης πρόσοψης αποτελεί ένα χαρακτικό του Matthaeus Greuter 

(1564-1638) με τίτλο ORNAMENTO SONTUOSO DELLA FACCIATA DI S. PIETRO κι 

αφιερωμένο στον Federico Borromeo, το οποίο μας πληροφορεί για την κατασκευή στην 

είσοδο.492 Η σχεδίαση αποδίδεται στον Cerano κι η αρχιτεκτονική υλοποίηση στον Girolamo 

Rainaldi (1570-1655). Σύμφωνα με το χαρακτικό, κυριαρχούν οι απεικονίσεις (tableaux 

vivants) τριάντα πέντε Μιλανέζων αρχιεπισκόπων-αγίων διατηρώντας μια σχηματική 

χρονολογική διαδοχή από τον Βαρνάβα μέχρι τον Carlo, οι οποίες εκτελέστηκαν στο Μιλάνο 

από ομάδα καλλιτεχνών κι η διαρρύθμιση ολοκληρώθηκε στη Ρώμη. 493  Τα πορτραίτα 

διατάσσονταν στις κόγχες και τα διάχωρα της πρόσοψης, ενώ το επιστύλιο της σχεδίασης 

έφερε την επιγραφή EFFIGIES SANCTORUM ARCHIEPISCOPORUM MEDIOLANI.494 

 Πέρα από τις διάφορες ιστορικές και αγιογραφικές συνδηλώσεις που παρουσιάζει το 

σχήμα των Cerano και Rainaldi, παρέχονται και εικονογραφικές συσχετίσεις.495 Το όλο έργο 

εξυμνεί και προπαγάνδιση της παραδοσιακής αγιότητας των αρχιεπισκόπων του Μιλάνο ως 

«μεγαλείο και πλούτο» της πόλης, όπως σημείωνε ο απεσταλμένος του Μιλάνο Giovanni 

Battista Brivio (1560-1621) σε επιστολή του προς την Fabbrica, δίχως όμως να 

παρακάμπτεται το εγκώμιο της οικουμενικότητας της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 496  Το 

εικονογραφικό αυτό σχήμα δεν ήταν ad hoc, αλλά τμήμα μιας τοπικής εικονογραφικής 

παράδοσης εισηγμένης από τον Carlo Borromeo, ο οποίος παράγγελνε συχνά τέτοιου είδους 

μηχανισμούς για την διακόσμηση κτιρίων και ναών της πόλης εν μέσω περιστάσεων έντονου 

θρησκευτικού ζήλου, αξιώνοντας μάλιστα το ίδιο από τους υφιστάμενους του επισκόπους.497  
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 Η λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής οφείλεται στον Grattarola, ο οποίος πληροφορεί για την επιπλέον ύπαρξη τριάντα 
πέντε προσωπογραφιών αγίων-αρχιεπισκόπων του Μιλάνο που κοσμούσαν την επιφάνειά της, βλ. Grattarola, 1614, σελ. 220-
221. 
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 Dallaj, 1984, σελ. 663-664. Η συμμετοχή ενός σώματος της τοπικής διοίκησης του Μιλάνου, πλήρως ελεγχόμενου από τους 
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στην ρωμαϊκή κουρία παραμένοντας ο σύνδεσμος μεταξύ Ρώμης και Μιλάνο, βλ. Spiriti, 1999, σελ. 297-298. 
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 Rosci, 1964, σελ. 81. 
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 Rosci, 1965, σελ. 34-35.  
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 Spiriti, 1999, σελ. 292-293. Στο χαρακτικό που σώζεται κάθε άγιος διατηρεί αρίθμηση, παραπέμποντας στην βάση του, όπου 
δίνονται τρία επιπλέον επεξηγητικά στοιχεία: το όνομα του εικονιζόμενου, η καταγωγή του και τα χρόνια που διατέλεσε στον 
αρχιεπισκοπικό θώκο. 
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 Αναφορικά με τις ερμηνευτικές προεκτάσεις του έργου, βλ. Spiriti, 1999, σελ. 292-294. 
496

 Burzer, 2011, σελ. 142. 
497

 Η πλούσια εικονογραφία που καταγράφεται σε αυτές τις κατασκευές εξυπηρετούσε τρέχουσες θεολογικές και πολιτικές 
επιδιώξεις τόσο σε σχέση με τους Προτεστάντες και «αιρετικούς» όσο και με τους Ισπανούς, ενώ συνοδευόταν και από πλούσια 
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Στην ξύλινη κατασκευή επιχειρούνται εικονογραφικές ταυτίσεις, όπως του κάθετου άξονα 

που συνδέει τους Βαρνάβα-Αμβρόσιο-Borromeo με έμφαση τους δύο τελευταίους, κάτι που 

αναπτύχθηκε αγιογραφικά μετά τον θάνατο του Carlo και κλιμακώθηκε στα χρόνια πριν την 

αγιοποίηση, ενώ παρατηρείται μια εγγύτητα στην μεταξύ τους εικονογραφία. Η μορφή του 

Αμβροσίου δανείζεται χαρακτηριστικά εκείνης του Carlo, δίχως όμως να απεμπολεί τα 

κατεξοχήν της γνωρίσματα (π.χ. επισκοπικά άμφια, βιβλίο, φραγγέλιο, ράβδος). Ταυτόχρονα, 

φέρει στοιχεία ξένα στην παραδοσιακή του εικονογραφία (π.χ. αγένεια εμφάνιση, μακριά 

μύτη), οικεία στις εικαστικές αποδόσεις του Carlo, ενώ και τα φυσιογνωμικά στοιχεία 

γειτνιάζουν. Η επιχειρούμενη ταύτισή τους προωθεί την διαχρονία και συνέχιση στην διαδοχή 

των αγίων-επισκόπων της πόλης, οι οποίες επιβεβαιώνονται σε εικονογραφικό επίπεδο και 

προσεγγίζουν τα ερμηνευτικά σχήματα τύπων-αντιτύπων της Βίβλου. 498  Ωστόσο, οι 

δημιουργοί της πρόσοψης απέφυγαν κάθε είδους γνώρισμα που παρέπεμπε στην 

επισκοπική ιδιότητα του τιμώμενου αγίου για χάριν αυτής του καρδιναλίου, κάτι που δεν 

απαντάται στις υπόλοιπες μορφές του διακόσμου. Σύμφωνα με τους μελετητές, συνιστά 

στοιχείο που σχετίζεται με την επιθυμία της ρωμαϊκής κουρία να μην εμφανίσει τον Carlo ως 

το exemplum του αγίου-επισκόπου, αλλά του ενάρετου κληρικού.499 

Η μοναδική εικόνα που σώζεται είναι αυτή με θέμα τον Άγιο Αμβρόσιο (εικ. 102), 

αποδιδόμενη στον Cerano, δωρεά του Federico στην Ambrosiana, κάτι που ενδεχομένως 

υπογράμμιζε τον παραπάνω δεσμό των δύο επισκόπων κι επιδοκίμαζε ο τότε 

αρχιεπίσκοπος.500 Ο διάκοσμος στον ανολοκλήρωτο νάρθηκα του Αγίου Πέτρου απηχούσε, 

σε τελική ανάλυση, τις γνωστές θεολογικές αναζητήσεις του αρχιεπισκόπου γύρω από την 

χριστιανική αρχαιοδιφία, την μακρά παράδοση των αγίων-επισκόπων του Μιλάνου 

διαδεχόμενος τον Carlo, ενώ έλαβε χώρα στην πόλη όπου ξεκίνησαν και γνώρισαν την 

κλιμάκωση αυτές οι διεργασίες και τον κύκλο απ’όπου διαμορφώθηκε ο ίδιος. 

ii.) Το theatrum στον Άγιο Πέτρο 

Ο Grattarola κατέγραψε όσα παρατηρούσε εντός της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, όπου 

τα μέρη του σταυρωτού θόλου, του Ιερού, του εγκάρσιου κλίτους και μέρους του μεσαίου 

κλίτους έβριθαν διακοσμήσεων, σημειώνοντας πως «δεν υπήρχε σημείο στον τεράστιο αυτό 

ναό, από το δάπεδο μέχρι τις τελευταίες αψίδες της οροφής, για ολόκληρο τον σταυρωτό 

θόλο, που να μην είχε κοσμηθεί εξόχως».501  Από τις περιγραφόμενες διακοσμήσεις της 

                                                                                                                                                                      
«ιστορική» τεκμηρίωση από εργασίες λογίων συνεργατών του Carlo εκείνα και τα επόμενα χρόνια (π.χ. Pietro Galesini, Carlo 
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επίπεδο του copatrono της επισκοπής του Μιλάνο θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια με μια μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή. 
499

 Dallaj, 1984, σελ. 664. 
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 Spiriti, 1999, σελ. 291. Σύμφωνα με τον Spiriti, η αναγνώριση αυτού του έργου ως έργου του Cerano και ως μέρος του 
apparato του Αγίου Πέτρου δημιουργούσε πάντοτε προβλήματα και δεν έχει βεβαιωθεί, βλ. Rosci, 1964, σελ. 80-82 (με 
προγενέστερη βιβλιογραφία)· Rossi / Rovetta, 1997, σελ. 40. 
501

 Grattarola, 1614, σελ. 222, 224. Σε άλλο σημείο αναφέρει: «[…] Το θαυμάσιο αυτό έργο αποσπούσε το βλέμμα του καθενός 
και συγκινούσε τις καρδιές όλων σε επιθυμία μεγάλων αρετών, με το επιφανές παράδειγμα που παρατηρούσαν κοντά τους σε 
έναν άγιο τόσο γνωστό στον κόσμο και τόσο δοξασμένο στην Εκκλησία του Θεού, τον οποίο είχαν δει εν δράσει πολλοί από 
όσους ήταν θεατές αυτής της ένδοξης αγιοποίησής του». 
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βασιλικής –όπως για παράδειγμα τις ταπισερί του Ραφαήλ και τις διακοσμήσεις502 προς τιμήν 

του Πάπα Παύλου Ε΄, του Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας και της Λομβαρδικής μητρόπολης–

εκείνη που προκαλούσε τα βλέμματα ήταν η δόμηση της ξύλινης εξέδρας503 (suggestum) 

όπου θα πραγματοποιείτο η τελετή. 504  Τέτοιες κατασκευές ήταν συνηθισμένες στην 

εκκλησιαστική παράδοση ως μέρος της επίσημης παπικής τελετουργίας ακολουθώντας τα 

εθιμοτυπικά που διαμορφώθηκαν από προγενέστερους Magistri Cerimoniarum της παπικής 

αυλής (π.χ. Johannes Burckard, Patrizio Piccolomini, Paride de Grassi).505 

Η όψη της εξέδρας μας είναι γνωστή από περιγραφές παρευρισκόμενων ιερωμένων, αλλά 

κι από δύο χαρακτικά των Matthäus Greuter και Giovanni Maggi (εικ. 103, 106). Η ξύλινη 

κατασκευή, χρωματισμένη σε λευκό και με χρυσό διάκοσμο, αποτελείτο από τριάντα πέντε 

αψίδες που στηρίζονταν σε κίονες ιωνικού ρυθμού. Από την κορυφή κάθε αψίδας κρέμονταν 

εικόνες σε tondi, τα λεγόμενα medaglioni (εικ. 104, 107), «εξαίρετης ζωγραφικής από ανοικτό 

και σκούρο κίτρινο»506, εκτελεσμένα από τον Antonio Tempesta και με παραστάσεις από τον 

βίο και τα θαύματα του Borromeo που λάμβαναν υπόψη ολόκληρη την εκκλησιαστική πορεία 

του και όχι μόνο την αρχιεπισκοπική θητεία. Ωστόσο, δεν σώζονται παρά μόνον οι 

προσαρμοσμένες στην βάση των έργων λατινικές επιγραφές, τις οποίες και 

πληροφορούμαστε από τους Grattarola και Giacomo Grimaldi, ενώ ο Giovanni Battista 

Mucanzio γράφει πως οι ίδιες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν ως διάκοσμος για νέα παρεκκλήσια 

του Αγίου Πέτρου κι άλλες εκκλησίες της Ρώμης.507 Ωστόσο, παρότι δεν σώζονται τα ίδια τα 

έργα, αναπαράγονται επιμέρους στοιχεία τους σε άλλα χαρακτικά σε μικρογραφική μορφή, 

όπως η χαλκογραφία του Raffaello Guidi στην Biblioteca Angelica (εικ. 109). 

Η σημασία τους είναι μεγάλη, καθώς απεικονίζουν όσα «κατορθώματα» γίνονται 

αντιληπτά ως τεκμήρια απόδοσης της αγιότητας, δηλαδή τις πράξεις, θαύματα, ενοράσεις, 

εκστάσεις του αγίου κ.λπ, ενώ από την αποτύπωση όλων αυτών στην εικαστική επιφάνεια 

εξυφαίνονται παιδαγωγικές και προπαγανδιστικές λειτουργίες. Κατά τον Casale τα tondi «δεν 

συνιστούν μονάχα τον ζωγραφικό και εικονογραφικό πλούτο που η αγιοποίηση εκχωρεί στον 

άγιο συγκροτώντας τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά του γνωρίσματα in sempiterna saecula, 

αλλά την δημόσια φανέρωση των τεκμηρίων μιας «αληθινής» αγιότητας· τις μαρτυρίες που 

διασφαλίζουν μια ευτυχή κατάληξη στις επίσημες διαδικασίες ως ένα είδος πρακτικών για τις 

εικόνες». 508  Η εγκυρότητα και ιστορική πιστότητα των αφηγούμενων διδαχών θα ήταν 

αμφίβολη δίχως την ύπαρξη υποτιθέμενων θαυμάτων ή «θαυματουργού» δραστηριότητας. 
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Εκτός των tondi, σημαντικά ήταν και τα λάβαρα (stendardi ή gonfaloni) της αγιοποίησης 

που βρίσκονταν αναρτημένα ψηλά (εικ. 105, 108), η λειτουργία των οποίων ήταν σε 

διαφορετική κατεύθυνση από τα πρώτα. Η χρήση των λαβάρων δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία του εκκλησιάσματος στον Άγιο Πέτρο δεν μπορούσε (ή δεν της 

επιτρεπόταν) να συμμετάσχει στα όσα συνέβαιναν επί της ειδικά κατασκευασμένης ξύλινης 

εξέδρας, λόγω των περιφράξεων και των κιγκλιδωμάτων. Ως εκ τούτου, η πληθώρα 

διακοσμήσεων και εικόνων της μορφής του εκάστοτε νέου αγίου στόχευε κυρίως προς τις 

πλατιές μάζες που συνωστίζονταν στην βασιλική ικανοποιώντας την ανάγκη θέασης της 

εικόνας του νέου αγίου σε πρακτικό, παιδαγωγικό και συμβολικό επίπεδο (εικ. 110-114).509 

Την στιγμή, λοιπόν, που τα tondi αφηγούνταν τα θαυματουργά κατορθώματα των αγίων και 

ανιχνεύονται εντός συγκεκριμένων συντεταγμένων χώρου και χρόνου, τα λάβαρα 

προσέφεραν άχρονες προσωπογραφήσεις, παραδοσιακά συνδεδεμένες με την επουράνια 

ένταξη του νέου αγίου στο πάνθεον (Comunione dei Santi). Τα tondi λειτουργούσαν ως η 

σταθερή διακόσμηση του theatrum, ενώ τα λάβαρα μετακινούνταν στις διάφορες πομπές 

αντιληπτά όχι μόνο ως πιστά είδωλα ενός αγίου, αλλά ως την υπερκόσμια υπόστασή του.510 

Η σημασία τους, όμως, βρίσκεται στο γεγονός πως στις δύο όψεις αναπαριστούσαν την 

επίσημη και αρμόζουσα εικόνα του αγίου, όπως καθορίστηκε από τα αρμόδια συνοδικά 

δικαστήρια της ρωμαϊκής κουρία και επικυρώθηκε από τον Πάπα. Στην περίπτωση του Carlo, 

η επίσημη εικόνα συνοδευόταν ταυτόχρονα κι από ένα διάταγμα511 της Congregazione dei 

Riti, το οποίο κωδικοποιούσε την αποδεκτή εικονογραφική του διατύπωση αναπαριστώμενος 

εφεξής «με τα χέρια σταυρωτά, τα μάτια ανυψωμένα προς τον ουρανό, φορώντας τα άμφια 

του καρδιναλίου», όπως κατέγραψαν αμφότεροι ο Peña κι ο Grattarola.512 Η τυποποιημένη 

εικόνα του Carlo στα λάβαρα θα έχαιρε οικουμενικής ευλάβειας, καθώς με την ολοκλήρωση 

των τελετών θα μεταφέρονταν με κάθε επισημότητα στους καθορισμένους από πριν 

προορισμούς αφού πρώτα θα γνώριζε την περιφορά μέσω πομπών στους δρόμους της 

Ρώμης και των πόλεων όπου θα τα υποδέχονταν και θα προωθούσαν την νέα λατρεία.513 
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Την πομπή των λαβάρων αποτύπωσε σε χαρακτικό ο Tempesta, εικονίζοντας τις σημαντικές 

στιγμές που συνέβησαν κατά την διάρκεια των τελετών αγιοποίησης (εικ. 115-116). 

 Από τις λίγες ζωγραφικές εικόνες που σώζονται σχετικές με τα λάβαρα αποτελεί ένα έργο 

του Cerano, σήμερα στην Γενεύη (εικ. 117). Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο, καθώς ο Grattarola 

κάνει λόγο για πάνω από εξήντα πορτραίτα του Carlo Borromeo που δόθηκαν στους 

καρδιναλίους κι άλλους διακεκριμένους στις τελετές.514 Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν πιθανότατα 

από τον Tempesta, ο οποίος φέρεται να ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του διατάγματος 

αναφορικά με την αποδεκτή εικόνα του αγίου. Η μη διάσωση κάποιου απ’αυτά δεν επιτρέπει 

τον σχηματισμό άποψης για τον δυναμικό τους χαρακτήρα, αλλά σύμφωνα με την 

αλληλογραφία πρότερα της αγιοποίησης απορρέει πως υπήρχε η πρόθεση της δημιουργίας 

μιας σειράς ταπεινών εικόνων, προσανατολισμένων στην πιστή αποτύπωση της μορφής του 

Borromeo (αληθινές εικόνες) και στην αναπαραγωγή τους δίχως κάποια μεταβολή. 515  Η 

περιγραφή των πορτραίτων δίνεται από τον Francesco Trivulzio σε επιστολή προς την 

Fabbrica του Μιλάνο το 1609 προσφέροντας και πληροφορίες για την υποδοχή της εικόνας 

του Carlo σε έργα στην Λομβαρδική μητρόπολη… 

"[…] Αυτό το πορτραίτο είναι μεγάλο, εκ του φυσικού, από την άκρη του αμφίου ψηλά μέχρι τα πόδια, με το 
πρόσωπο και τα χέρια σφιγμένα, με μια ακτίνα ή μάλλον μια λάμψη που έπεφτε από τον ουρανό, τόσο 
όμορφο που παρακινεί όσους το κοιτάνε σε μεγάλη ευσέβεια και δεν παρατηρούνται τα τερατουργήματα, 
όπως σε σχεδόν όλα τα πορτραίτα του Μιλάνο, τα οποία εγώ έχω δει."

516
 

 Ο Trivulzio αναφέρεται στις διακοσμήσεις του Duomo και τα πρώτα quadroni. Η αναφορά 

σε «τερατουργήματα» (monstruosità) συνιστά μία από τις ελάχιστες αρνητικές αναφορές σε 

έργα με θέμα τον Carlo. Η δηκτική θέση του Μιλανέζου referendario ενδεχομένως να μην 

αποτελούσε καθαρά προσωπική τοποθέτηση, αλλά απόρροια της επαφής στο περιβάλλον 

των διάφορων εκκλησιαστικών συναθροίσεων του Βατικανού και συγχρωτισμού του με 

εκπροσώπους αυτών των οργάνων και υποστηρικτών της παπικής μερίδας, όπως τον 

επικεφαλή της Sacra Rota, Francesco Peña. 517  Η οπτική του Μιλανέζου αξιωματούχου 

απηχεί εμμέσως την αντίθεση της Ρώμης προς την προτεινόμενη εικόνα του Carlo από την 

Εκκλησία του Μιλάνο, ενώ η έμπρακτη και πιο ουσιαστική παρέμβαση στο ζήτημα ήταν το 

διάταγμα για την επίσημη και κατάλληλη απεικόνιση, όπως είδαμε παραπάνω.  

Τα λεγόμενα του Trivulzio επηρέασαν τους ιερωμένους της Fabbrica του Duomo, καθώς 

αποκρίθηκαν άμεσα ζητώντας να αποσταλεί ένα πορτραίτο στο Μιλάνο, ώστε να 

προσαρμόσουν σύμφωνα με τις επιταγές της Ρώμης την εικόνα στα λάβαρα της 

αγιοποίησης.518 Οι καλλιτέχνες του Μιλάνο, επιφορτισμένοι με την δημιουργία των λαβάρων 
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(Cerano, Duchino, Camillo Procaccini), κλήθηκαν να συμμορφωθούν προς τις οδηγίες της 

Ρώμης και να εκτελέσουν πιστά την παραγγελία, κάτι που έγινε πράξη κατά τον Grattarola.519 

Η ουσιαστική συνεισφορά, όμως, του Μιλάνου στις διακοσμήσεις το 1610 δεν παρατηρείται 

τόσο στα λάβαρα όσο στον δεύτερο εικονογραφικό κύκλο του Duomo, τον σχετικό με τα 

Θαύματα του νέου αγίου, όπως θα δούμε παρακάτω. 

3.2.) Οι διακοσμήσεις στον Καθεδρικό του Μιλάνου κι ο κύκλος των Θαυμάτων 

 Η είδηση της αγιοποίησης έγινε αποδεκτή με εορτασμούς και το Μιλάνο «μετατράπηκε σε 

πόλη γιορτής και χαράς».520 Ο Καθεδρικός της πόλης ήταν το επίκεντρο των εορτασμών και 

των διακοσμήσεων. Δεν σώζονται πολλά για τον διάκοσμο, αλλά σωρεία γραπτών πηγών 

τον περιγράφουν λεπτομερώς. Οι νέες διακοσμήσεις στους ετήσιους εορτασμούς 

προστίθεντο στις προηγούμενες δημιουργώντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο θέαμα, 

παραπέμποντας αύθις στην ταύτιση του ποσοτικού με το ποιοτικό στοιχείο. Η είσοδος του 

ναού κοσμείτο με ζωφόρους, φυτικά μοτίβα, χερουβείμ και γιρλάντες, όπως πληροφορούν οι 

Milani και Grattarola. 521  Οι εισερχόμενοι έρχονταν αντιμέτωποι με μια θριαμβική αψίδα, 

παρόμοια αυτής στον Άγιο Πέτρο και πλούσια σε αγάλματα, εμβλήματα και διακοσμήσεις.522 

Κάθε στόλισμα συνοδευόταν από ρήσεις, συνήθως βιβλικής προέλευσης, όπου υμνούνταν 

γενικά ο Carlo, οι αρετές του, η ευγενική του καταγωγή, ακόμα και η σύνδεσή του με την 

ισπανική κορώνα.523  

Η πλέον αξιοσημείωτη διακόσμηση ήταν αυτή της κύριας εισόδου, όπου δέσποζε μια 

εικόνα του Cerano σε οβάλ, απεικονίζοντας τον Carlo σε επουράνιο επίπεδο, ενδεδυμένο με 

τα χαρακτηριστικά άμφια του αρχιεπισκόπου, φέροντας επισκοπική μίτρα και ποιμαντορική 

ράβδο (εικ. 118).524 Kάτωθι υπήρχε η αναγραφόμενη επιγραφή «S. CAROLO CARDINALI 

PARENTI OPTIMO/ RERUM HUMANARUM CONTEMPTIONE/ VITAE ASPERITATE/ 

REIPUB. CHRIST. CONSERVANDAE. STUDIO/ PASTORALI VIGILANTIA FORTITUDINE/ 

CARITATE ET MIRACULIS VERE MAGNO/ MEDIOL. ECCLESIA/ ADMIRATIONE 

RETRAHENTE/ SED LAETITIA STIMULANTE/ ET AETATE COGENTE P»525, απηχώντας 

την τοποθέτηση του Bellarmino στο Μυστικό Συμβούλιο του 1610 εμμένοντας σε μεγάλο 

βαθμό στις αρετές. 
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Στο εσωτερικό ο ναός ήταν γεμάτος ταπισερί, αγάλματα, αναθήματα, επιγραφές, 

ζωφόρους, πολυτελή υφάσματα και νέα εικονογραφικά προγράμματα. Μεγάλο μέρος του 

διακόσμου επικεντρωνόταν στο κεντρικό και εγκάρσιο κλίτος του ναού, ενώ με τεχνητό τρόπο 

οι διακοσμήσεις δεν άφηναν διεξόδους στα πλαϊνά κλίτη. 526  Αυτή η διαρρύθμιση 

λειτουργούσε ως μια ιδιότυπη εφήμερη εκκλησία, γνωστή από τα πρότυπα των Ιησουιτών και 

το Instructiones του Carlo Borromeo.527 Το κέντρο βάρους δινόταν στο βάθος, χώρο που 

κάλυπτε ο νεόδμητος τάφος με τα λείψανα του Carlo Borromeo και vis-à-vis με την κεντρική 

Αγία Τράπεζα. Το κεντρικό κλίτος με τις πλείστες διακοσμήσεις του δημιουργούσε τις 

προϋποθέσεις για ένα ιερό ταξίδι (iter sanctum), θυμίζοντας την τελετή της ανάβασης στο 

Γολγοθά και συστήνοντάς μας το νέο εκτεταμένο εικονογραφικό κύκλο, αυτό των Θαυμάτων. 

Ο εικονογραφικός κύκλος των Θαυμάτων στο εσωτερικό του Καθεδρικού 

Η δραστηριότητα κάποιου αγίου ως «θαυματουργή» μελετάται χέρι χέρι με την κοινωνική 

λειτουργία της αγιότητας. 528  Η charitas του κάθε αγίου επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την 

Εκκλησία, τον διαμεσολαβητικό του ρόλο μεταξύ πιστών και Θείου.529 Παρόμοιες ερμηνείες 

δόθηκαν κι από άλλους μελετητές τα τελευταία χρόνια.530 Ήδη από τα πρώτα χρόνια του 17ου 

αιώνα είχε αποδοθεί στον Borromeo η ικανότητα να πραγματοποιεί θαύματα, όπως μαρτυρά 

η μεγάλη συσσώρευση αναθημάτων (ex-voto) στον τάφο του στον Duomo, με σκοπό την 

απόδοση άλλοτε ελέους εκ μέρους του εκλιπόντος ιεράρχη, κι άλλοτε ευχαριστίες εκ μέρους 

του περιβάλλοντος του πιστού σε ενδεχόμενη «παρέμβασή» του.531 Ο ολοένα αυξανόμενος 

αριθμός των ταμάτων, εκτός απ’την διάδοση που λάμβανε η νέα λατρεία, εκλαμβανόταν ως 

ένδειξη αγιοσύνης (odore di santità) και μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής της. 532  Η 

συνάφεια των θαυμάτων με την διαδικασία αγιοποίησης ήταν κεντρικής σημασίας, όπως 

επισήμανε κι ο καρδινάλιος Baronio το 1601 στους πρωθιερείς της Fabbrica του Duomo.533 Ο 

Ορατοριανός επεσήμανε την σπουδαιότητα τεκμηρίωσης των θαυμάτων που λάμβαναν 

χώρα στον τάφο, ώστε να αποφευχθούν ολισθήματα αντίστοιχα εκείνων των Ιησουιτών στην 

περίπτωση του Ιγνάτιου Λογιόλα.534 Η συμβολή του Baronio –υποστηρικτή της υπόθεσης του 
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Carlo– ήταν καταλυτική, συμβάλλοντας στην καταγραφή των αναθημάτων και ταυτόχρονης 

συλλογής μαρτυριών για θαυματουργές παρεμβάσεις, ως μέσα ενίσχυσης της αγιοσύνης.535 

 Η θαυματουργή διάσταση του Carlo πέρασε αναπόφευκτα και στην εικονογραφία. Στην 

παπική βούλλα της αγιοποίησης, οι αρετές μαζί με τα θαύματα θεωρήθηκαν ως οι 

σημαντικότεροι λόγοι για την επίσημη απόδοση της αγιότητας στον αρχιεπίσκοπο, κάτι που 

αποτυπώθηκε και στις διακοσμήσεις του Αγίου Πέτρου.536 Στο Μιλάνο η Fabbrica του Duomo 

παρήγγειλε μια σειρά είκοσι τεσσάρων quadroni (ένα δεν σώζεται), με θέμα τα θαύματα, ενώ 

ήδη από το καλοκαίρι του 1610 προετοιμαζόταν για τις εκδηλώσεις αγιοποίησης αναθέτοντας 

στον Cerano την εποπτεία των ζωγραφικών εργασιών.537  Η τροπή των υποθέσεων των 

Λογιόλα και Neri οδήγησε την Εκκλησία του Μιλάνου να παραγγείλει την σειρά των 

Θαυμάτων μονάχα μετά την επιβεβαίωση της αγιοποίησης και την συγκρότηση του επίσημου 

εγκεκριμένου καταλόγου θαυμάτων από τα συνοδικά σώματα του Βατικανού.538 Ωστόσο, δεν 

αποφεύχθηκαν οι παλινδρομήσεις, με την σειρά να εμπεριέχει επτά παραπάνω σκηνές, ενώ 

και εικονογραφημένα βιβλία που κυκλοφόρησαν ευρέως (π.χ. του Cesare Bonino) 

απεικόνιζαν μεγάλο αριθμό θαυμάτων που υπερέβαινε κατά πολύ τον επίσημο κατάλογο.539  

 Οι διαστάσεις των έργων ήταν μικρότερες (240x360 εκ.) σε σχέση με εκείνα της περιόδου 

1602-1604, διατηρήθηκε η ίδια ζωγραφική μέθοδος της τέμπερας σε ξύλο, όπως και η 

ύπαρξη των ένθετων επεξηγηματικών επιγραφών στην πλαισίωση.540 Η Fabbrica ανέθεσε 

μεγάλο μέρος της σειράς σε καλλιτέχνες που είχαν επιφορτισθεί με το σύνολο του Βίου 

προσλαμβάνοντας κι ορισμένους νέους ζωγράφους. Τα θαύματα περιγράφονται από τον 

Angelo De Grossi541, ακριβώς όπως και τα έργα του Βίου. 

 Ο Cerano ανέλαβε την εκτέλεση έξι σκηνών (Aurelia degli Angeli, Fra’ Sebastiano da 

Piacenza, Beatrice di Antonio Francesco Crespi, Giovanna di Giovan Battista Marone, 

Margherita della Guardia Vertua, Clementina Crivelli Arese, εικ. 119-127)542, ο Giulio Cesare 

Procaccini άλλων έξι (Suor Paola Giustina Casati, Carlino Nava, Marta de Vighi, Domenico 

Brusatore, Girolamo Baio, Giovan Battista Tirone, εικ. 120-133), όπως και ο Duchino 
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κοσμικών προς τον ιδρυτή του τάγματος, την δημιουργία από τον Cristoforo Roncalli (il Pomarancio) ενός εικονογραφικού 
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 Burzer, 2011, σελ. 155-156. Βέβαια, ο ακριβής αριθμός θαυμάτων του καταλόγου δεν ήταν σαφής, ενώ και οι Grattarola, 
Peña αναφέρθηκαν στον κατάλογο ως ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα θαύματα του San Carlo, βλ. Peña, 1610, σελ. 49-50· 
Grattarola, 1614, σελ. 287. Αναφορικά με την διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων και συγκέντρωσης των στοιχείων για τα 
θαύματα, θεμελιώδης είναι η μελέτη του Turchini, ο οποίος ανέλυσε τις εκατόν εβδομήντα έξι περιπτώσεις θαυμάτων 
εξεταζόμενων από τους auditori της Sacra Rota με μορφολογικά, γεωγραφικά και κοινωνιολογικά κριτήρια, βλ. Turchini, 1984, 
σελ. 71-126.  
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 Οι εικόνες έχουν επαρκώς μελετηθεί από την προγενέστερη σχετική βιβλιογραφία στα πλαίσια συνθετικών μελετών και 
μονογραφίες για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, βλ. σχετικά Arslan, 1960, σελ. 63-70· Rosci, 1965, passim· Valsecchi, 1973, 
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 De Grossi, 1610, σελ. 12· Grattarola, 1614, σελ. 287. 
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 Το τελευταίο έργο δεν σώζεται ολόκληρο παρά μόνο ένα μικρό μέρος του, ενώ το χαμένο κομμάτι του πίνακα ταυτοποιείται 
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(Contessa Anna Miskowiki Branika, Marina Ferraro, Francesco Cuniolo, Angella Bottigella, 

Melchiorre Bariola, εικ. 134-138). Από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες ο Carlo Buzzi ανέλαβε 

τρία (Suor Candida Francesca Forti, Suor Angela De’Seni, Suor Candida Agudi, εικ. 139-

141), ο Giorgio Noyers με δύο (Giovan Giacomo Lomazzo, Margherita Monti, 142-143) και ο 

Alessandro Vaiani με ένα (Suor Angelica Landriani, εικ. 144). 

 Οι καλλιτέχνες ακολούθησαν τους ίδιους συρμούς της ευλάβειας, της διδαχής και της 

τεκμηρίωσης, όπως και στο πρώτο σύνολο, διατηρώντας όμως ένα χαρακτήρα περισσότερο 

καθημερινό και οικείο, καθώς δίνεται προσοχή στις λεπτομέρειες (π.χ. τα εσωτερικά χώρων, 

τις δευτερεύουσες διακοσμήσεις, τις ενδυμασίες κ.α.). 543  Από τις εικόνες διαπιστώνουμε 

κυρίαρχες κοινωνικές, πολιτισμικές και εκκλησιαστικές όψεις σε σχέση με τα λεγόμενα 

«θαύματα». Αυτό ήταν δυνατό από το αν ο Carlo ήταν εν ζωή ή συνέβησαν post mortem, 

από το είδος κάθε περίπτωσης, τον χώρο, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική θέση και την 

πνευματική κατάσταση των φερόμενων ως ασθενών. Τα θέματα αφορούσαν κυρίως 

περιστατικά που συνέβησαν ενόσω ο Carlo Borromeo ήταν νεκρός, κάτι μη συμβατό με την 

προγενέστερη και τρέχουσα αγιογραφική παράδοση των αγίων-επισκόπων (π.χ. Jacek 

Odrowaz, εικ. 145).544  Ωστόσο, τονίζεται πως στις περιπτώσεις που κυριαρχούν οι post 

mortem «παρεμβάσεις» αφορούν την λατρεία αγίων, των οποίων ο τάφος συνιστούσε 

οργανωμένο χώρο προσκυνήματος με αξιοσημείωτη συγκέντρωση πιστών και τα θαύματα 

συνδέονταν με την λατρεία των ιερών κειμηλίων του εκάστοτε αγίου.545 

 Από τα εικοσιτέσσερα έργα του κύκλου είκοσι δύο άπτονται περιπτώσεων θεραπείας από 

ασθένεια, ενώ μονάχα δύο αφορούν την σωτηρία από αιφνίδιο κίνδυνο (Giovan Battista 

Tirone και Domenico Brusatore). Οι καλλιτέχνες επιχειρούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια 

κάθε ασθένεια546 (γινόταν αναφορά και στις επιγραφές) και με έναν ιδιότυπο νατουραλισμό547 

εμποτισμένο με μια ισχυρή πνευματικότητα, για χάριν της ιστορικής ακρίβειας, της 

υποτιθέμενης τεκμηρίωσης ως μέσου προώθησης της αγιότητας, αλλά και της προσαρμογής 

στην εκκλησιαστική θεωρία περί τέχνης (βλ. Palleoti, Carlo και Federico Borromeo).548 Οι 

μάρτυρες στις καταθέσεις 549  τους παρουσίαζαν την καταφυγή στον Carlo Borromeo ως 
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 Turchini, 1984, σελ. 49. Γίνεται λόγος για ιδιότυπες ηθογραφικές σκηνές με έντονο το στοιχείο της τεκμηρίωσης. 
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 Figge, 2000, σελ. 151-161. Αναφορικά με την περίπτωση του Jacek Odrowaz, βλ. Burzer, 2011, σελ. 160. 
545

 Leuschner, 2005, σελ. 276. Επίσης για τις παρατηρήσεις του Sallmann, βλ. Sallmann, 1996, σελ. 432-437. Σε αντιδιαστολή 
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 Burzer, 2011, σελ. 161.  
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 Η βιβλιογραφία για το ζήτημα του νατουραλισμού στα τέλη του 16
ου

 και στις αρχές του 17
ου

 αιώνα είναι αρκετά εκτεταμένη και 
δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί εδώ. Αξίζει, πάντως, να τονίσουμε πως δεν εννοούμε εδώ έναν νατουραλισμό όπως εκφράστηκε 
στην καλλιτεχνική παραγωγή του Caravaggio, αλλά με την έννοια μιας άλλης λομβαρδικής παραλλαγής, την οποία η Mina 
Gregori είχε χαρακτηρίσει ως «ένα νατουραλισμό συγκαλυμμένο από ευλάβεια» (σημ. "un naturalismo velato di pietà"). 
Αντίστοιχες θέσεις είχαν υποστηρίξει και ο Longhi παλαιότερα, αλλά και οι Calì και Bologna μεταγενέστερα, βλ. Gregori, 1950, 
σελ. 12· Calì, 1980, σελ. 16-17· Bologna, 2006, σελ. 118-119. 
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 Grasby, 2009, σελ. 164. Ο Paleotti έγραφε στο τέλος της διάσημης πραγματείας του: «[…] μεταξύ άλλων να φροντίζει [ο 
ζωγράφος] αυτό που θέλει να αναπαραστήσει να μιμείται με θέρμη το αληθές, έτσι ώστε, ει δυνατόν, να ξεγελά το βλέμμα τους 
[των idioti] με την ομοιότητα». Παρόμοιες διατυπώσεις έχουμε ήδη επισημάνει και στο έργο των Carlo και Federico Borromeo. 
Για τον Paleotti, βλ. Barocchi, 1961, τομ. II, σελ. 500. 
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 Αναφορικά με την εξεταστική διαδικασία και τα συμπεράσματα της έρευνας, το σύνολο των καταθέσεων των μαρτύρων 
μεταξύ της περιόδου 1601-1606 περιέχεται σε δύο τόμους με τίτλους Primus Processus super Miraculis beati Caroli (1601) και 
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μοναδική λύτρωση, με την ιατροφαρμακευτική φροντίδα550 να έπεται, προπαγανδίζοντας την 

υπεροχή της πίστης τόσο έναντι της επιστήμης όσο κι έναντι της ετεροδοξίας· κάτι φανερό 

στο quadrone με θέμα το θαύμα της Aurelia degli Angeli.551 

 Γεωγραφικά, τα θαύματα αφορούν στην πλειονότητά τους περιπτώσεις που έλαβαν χώρα 

στο δουκάτο του Μιλάνο552, ενώ κοινωνικά θα μπορούσαμε να πούμε πως οι περισσότερες 

περιπτώσεις «θεραπευμένων» ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και τον κλήρο.553 

Σύμφωνα με ερευνητές, αυτές οι κοινωνικές ομαδώσεις έμοιαζαν «καταλληλότερες» στους 

εξεταστές λόγω του κυρίαρχου ρόλου τους στην δόμηση της κοινωνίας, ενισχύοντας την 

αντίληψη περί διάδοσης ενός κληρικαλιστικού μοντέλου αγιότητας υποστηριζόμενου από την 

αριστοκρατία. 554  Πάνω από τα μισά θαύματα αφορούν γυναίκες 555  (επτά σχετίζονται με 

παιδιά και μόλις πέντε με άνδρες), κάτι που απαντάται και σε υποθέσεις άλλων αγίων, ενώ 

οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τις θέσεις καθολικών θεολόγων αναφορικά με την σχέση 

γυναίκας και θαυμάτων.556 

Τα quadroni αναπαριστούν με διαφορετικό τρόπο την φερόμενη διαμεσολάβηση του αγίου 

και δεν ακολουθούν σαφείς ιεραρχήσεις, αλλά κοινές συνισταμένες, όπως τα ιερά κειμήλια, 

τις απεικονίσεις του Carlo εντός των έργων, τον τόπο (Duomo, τύμβος) κ.α.557  Τα ιερά 

κειμήλια και λείψανα συνιστούν και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σ’όλα σχεδόν τα quadroni, 

καθώς κάθε παρέμβαση του αγίου πραγματοποιείται διαμέσου κάποιου κειμηλίου.558 Πέραν 

των λειψάνων, τα αντιπροσωπευτικά κειμήλια διατηρούν συχνά μια απόσταση με το σώμα 

του αγίου (π.χ. ενδύματα, άμφια, υλικά αντικείμενα κτήσης του/της κ.λπ.) και σε πολλές 

περιπτώσεις παρατηρείται μια μετατόπιση από υλικά σε άυλα, ιδεατά και πνευματικά, όπως 

                                                                                                                                                                      
Summarium Processus de Miraculis B. Caroli Borromei et da Examina Tertium (1606), οι οποίοι φυλάσσονται στην Αμβροσιανή 
Βιβλιοθήκη, βλ. Turchini, 1984, σελ. 55, 71-83, 141-146. 
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ιατρού καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ασθένεια, αλλά η αναμενόμενη αποτυχία της επιχειρούμενης θεραπείας που 
φανέρωνε τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και παρέμβασης στη φύση, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την δοξασία πως μονάχα 
η επίκληση στο υπερβατικό στοιχείο ήταν σε θέση να αντιστρέψει την άνιση μάχη με την φύση. Επιπροσθέτως, ήταν πολλές οι 
περιπτώσεις που ιατροί και θεραπευτές καταθέτοντας –συνιστώντας μάλιστα τις πιο σημαντικές καταθέσεις λόγω του βάρους 
που επίσειε η ιδιότητά τους– στα πλαίσια των εξεταστικών διαδικασιών των cause περιέγραφαν την απόγνωση των ασθενών 
την στιγμή της επίκλησης για παρέμβαση κάποιου αγίου και επιβεβαίωναν την ίαση ομολογώντας την αδυναμία της ιατρικής να 
βρει αντίστοιχες λύσεις, βλ. Sallmann, 1996, σελ. 452. 
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 Sallmann, 1996, σελ. 450. 
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μια επίκληση, μια εικόνα ή και ο ίδιος ο τάφος.559 Η επίσκεψη στον χώρο ταφής του εκάστοτε 

αγίου συνιστά απτό παράδειγμα και αρκετά σύνηθες στην εκκλησιαστική παράδοση. Εν 

προκειμένω, εκτελέστηκαν οκτώ quadroni, όπου η θρησκευτική διήγηση συνδέεται άλλοτε 

άμεσα με τον τύμβο του αρχιεπισκόπου κι άλλοτε έμμεσα με την απεικόνιση του Καθεδρικού, 

όπου και φιλοξενείται.560 Πέρα από συμβολική, λόγω του σκηνώματος, οικονομική, λόγω των 

προσφορών, ο τάφος είχε και «θαυματουργή» λειτουργία εξαιτίας της πεποίθησης περί 

χώρου τέλεσης θαυμάτων.561 

Στο σύνολο των εικόνων αναπαρίσταται άλλοτε η στιγμή πριν κι άλλοτε μετά το θαύμα, 

ενώ υπάρχουν επεισόδια διασπασμένα σε επιμέρους διάχωρα, υπηρετώντας τον σκοπό της 

αφηγηματικότητας. Η παρουσία του Carlo εκφράζεται συχνά σαν μια οπτασία, άλλοτε με τα 

χαρακτηριστικά του καρδιναλίου (Beatrice Crespi, Giovanna Marone, Gian Giacomo 

Lomazzo) κι άλλοτε με του αρχιεπισκόπου (Fra Sebastiano da Piacenza). Άλλοτε 

απεικονίζεται σαν μια αναλαμπή (Francesco Cuniolo), ενώ σε λίγες περιπτώσεις 

υποβάλλεται η παρουσία μέσω της απεικόνισης του τάφου ή του Καθεδρικού (Margherita 

Monti, Girolamo Baio). Άλλα στοιχεία είναι η προσπάθεια πιστής απεικόνισης του χώρου 

(π.χ. εσωτερικό του Duomo), της κοσμοσυρροής του ποιμνίου και των τελετουργικών562 που 

αφορούσαν τους ασθενείς. Επιπλέον, σε πολλά από αυτά τα έργα αποτυπώνεται η 

διαδικασία καταγραφής των μαρτυριών για τα θαύματα που λάμβανε χώρα στον τάφο 

υπογραμμίζοντας τον αποδεικτικό χαρακτήρα των εικόνων. 

 Άλλος τρόπος υπόμνησης ήταν διαμέσου εικόνων ή πορτραίτων του αγίου. Εντοπίζονται 

επτά σχετικά quadroni που καλύπτουν αυτήν την οπτική (Anna Miskovviki Branika, Marina 

Ferraro, Suor Paola Giustina Casati, Suor Candida Francesca de Forti, Aurelia degli Angeli, 

Angela Paola Bottigella και Melchiorre Bariola) μαζί με το χαμένο έργο με θέμα το θαύμα της 

Anastasia de’Magi563 (εικ. 146). Οι σκηνές εκτυλίσσονται σε κλειστό περιβάλλον, με τους 

ασθενείς περιορισμένους στον ιδιωτικό τους χώρο, δίχως να είναι σε θέση να προσεγγίσουν 

τον ιερό χώρο (spazio sacro) του τάφου, είτε λόγω ανημπόριας είτε λόγω μοναστικού 

εγκλεισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρονική στιγμή του θαύματος ποικίλει, ενώ δεν 

λείπουν οι διασπάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να τονιστεί ο διαφορετικός χρόνος. 

Το ζήτημα των πορτραίτων αποτελεί διαφορετική και αμφιλεγόμενη περίπτωση δεδομένου 

του ζητήματος αναφορικά με τις ιερές εικόνες. Το σχετικό διάταγμα του Τριδέντου, αν και 
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Στην περίπτωση που εδώ εξετάζουμε, τα quadroni με θέμα τα θαύματα των Giovanna Marone, Fra Sebastiano da Piacenza, 
Gian Giacomo Lomazzo, Martha de Vighi και Girolamo Baio παρουσιάζουν εξαιρετική εγγύτητα με τα παραπάνω. 
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 Αναφορικά με την διήγηση αυτού του χαμένου έργου, βλ. Francisco Peña, όπ. π., σελ. 59. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί 
πως η εικονογραφική διαρρύθμιση της σκηνής θα μπορούσε να εξεταστεί μονάχα από το σχετικό χαρακτικό του Ronchi στο 
μικρό εικονογραφημένο βιβλίο Nonnula praeclara gesta beati Caroli Borromaei του Cesare Bonino το 1610. 
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κωδικοποιημένο, έκανε διάκριση μεταξύ της πραγματικότητας και των όσων αναπαριστούνται 

σε μια εικόνα μη θεωρώντας αυτή καθεαυτή την απεικόνιση ενός αγίου ως θαυματουργή, 

αλλά ως απλή ζωγραφική αποτύπωση. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου κι ενόσω η fama 

sanctitatis κάποιου υποψήφιου ή αγίου αυξανόταν, αποδιδόντουσαν υπερφυσικές διαστάσεις 

στις εικόνες και με την ανοχή της Εκκλησίας.564 Στην περίπτωση του Carlo οι εικόνες έπαιζαν 

ένα ιδιαίτερο ρόλο ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατό του, όπου κυκλοφορούσαν 

κατά χιλιάδες στην πόλη.565 Στην περίπτωση, πάντως, των quadroni αποφεύγεται από τους 

ζωγράφους η όποια υπέρβαση του σχετικού διατάγματος.566  

Η παρουσία του Carlo στις σκηνές, πέραν της οπτασίας, ποικίλει. Συνήθως είναι μέσω 

ζωγραφικών έργων, σε ημίσεια μορφή, φέροντας τα άμφια του καρδιναλίου προσευχόμενος 

ευλαβικά ενώπιον του Εσταυρωμένου (Anna Miskovviki Branika, Melchiorre Bariola, Angela 

Paola Bottigella, ενδεχομένως Anastasia de’Magi). Δεν λείπουν εικόνες που παραπέμπουν 

σε γνωστά έργα, όπως το πορτραίτο του Figino στην Ambrosiana (Suor Paola Giustina 

Casati) ή την προτομή αγνώστου (εικ. 147) στην οικογενειακή συλλογή Borromeo στο 

Senago (Aurelia degli Angeli, Giovanna Ferraro). Επίσης, περιλαμβάνονται δύο θαύματα με 

περιπτώσεις ασθενών που επικαλούνται την μεσολάβηση του Carlo μέσω δευτερευόντων 

κειμηλίων567, όπως ενδύματα κι άμφια του επισκόπου (Suor Candida Agudi, Clementina 

Crivelli Arese).568 Οι σχετικές αφηγήσεις συνδέονται άρρηκτα με το διάταγμα του Τριδέντου, 

όπου η τίμηση, ευλάβεια και προσκύνηση εικόνων και λειψάνων κάποιου επίσημου ή 

υποψήφιου αγίου συνιστά υποχρέωση του ποιμνίου δίχως περαιτέρω διερεύνηση. Πάντως, 

οι τρόποι άσκησης της ευλάβειας, σε συνδυασμό με τις ενστάσεις που απέρρεαν εξ’αυτής, 

αποτελούσαν ζήτημα ανοχής από το Βατικανό ως πρακτικές του παρελθόντος.569 

Στα υπόλοιπα έξι θαύματα δεν παρατηρούνται εικόνες, ούτε κειμήλια στην διαμεσολάβηση 

του Carlo, λαμβάνουν χώρα εκτός Καθεδρικού και μακριά από τον τάφο, σε ιδιωτικό χώρο ή 

σε κάποιο κελί μοναστηριού. Είναι σκηνές, όπου η παρουσία του Carlo νοείται πάλι με την 

μορφή οπτασίας ή ολόσωμου οράματος, όπως η έκκληση για σωτηρία από πνιγμό του 

νεαρού Giovan Battista Tirone570  στον ποταμό Τιτσίνο, στην ανταπόκριση στο τάμα της 

μητέρας κατά την γέννηση του Carlino Nava571 και της μοναχής Angela De’Seni572, αλλά και 
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 Sallmann, 1996, σελ. 432-433. Στην περίπτωση του αρχιεπισκόπου, από την μία κυκλοφορούσαν μαζικά εικόνες του 
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αναφορά του Pinelli, βλ. Grattarola, 1614, σελ. 591.  
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 Αναφορικά με τα δευτερεύοντα κειμήλια, βλ. Sallmann, 1996, σελ. 424-425. 
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 Για το πρώτο θαύμα, το οποίο ήταν και επίσημα αποδεκτό από την ρωμαϊκή κουρία, βλ. Peña, 1610, σελ. 51. 
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 Burzer, 2011, σελ. 175. 
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 Το περιστατικό διηγείται ο Peña, 1610, σελ. 56. 
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 Peña, 1610, σελ. 51-52 
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 Peña, 1610, σελ. 54. 
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σε περιστατικά που δεν υπήρξε κάποια επίκληση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όπως της Suor 

Angelica Landriani573 και την σωτηρία από βέβαιο θάνατο του χτίστη Domenico Brusadore. 

Τέλος, απεικονίζεται κι η σκηνή με θέμα το Θαύμα της Margherita della Guardia Vertua574, το 

μοναδικό της σειράς με τον αρχιεπίσκοπο εν ζωή.575 

Παρατηρώντας τα quadroni αξίζει να σημειωθεί πως όμοια με την σειρά του Βίου και 

γενικά την εικονογραφία του, οι καλλιτέχνες μερίμνησαν για την πιστή απόδοση των 

φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών του Carlo. Η σοβαρή και ανέκφραστη στάση του 

προσώπου, τα έντονα χαρακτηριστικά (π.χ. μύτη, αγένειο του προσώπου), καθώς κι οι 

μετρημένες κινήσεις συνιστούν γνωρίσματα γνωστά από τις πρώτες εικόνες του, δείγμα ότι η 

μορφή του αρχιεπισκόπου είχε υποστεί μια σχετική κωδικοποίηση. Συν τοις άλλοις, η 

συνολική απεικόνιση του Carlo οδηγείτο προς πλήρη διαμόρφωση, καθώς τα δεκαεπτά από 

τα είκοσι πορτραίτα του στον κύκλο τον εμφανίζουν ως καρδινάλιο και μόνο τα τρία ως 

αρχιεπίσκοπο.576 Η επιθυμία της ρωμαϊκής κουρία και το σχετικό διάταγμα της αγιοποίησης 

αναφορικά με την επίσημη εικονογράφηση του Carlo ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Ποια ήταν όμως η πρωταρχική λειτουργία του κύκλου; Αναμφίβολα, ο χώρος έκθεσης κι ο 

χαρακτήρας των έργων, η δημιουργία και έκθεση των οποίων πρέπει να ιδωθεί μέσα από το 

γενικότερο πλαίσιο διακοσμήσεων του Duomo, συνιστούσαν καθοριστικά στοιχεία για την 

επενέργειά του. Στις μέρες μας ο κύκλος των Θαυμάτων έχει απομακρυνθεί από το αρχικό 

λειτουργικό και λατρευτικό του συγκείμενο. Αυτό είναι φανερό ακόμη και σε επίπεδο έρευνας 

και εκθέσεων, όπου έργα αποσπώνται από το σύνολο και παρουσιάζονται ξεχωριστά κι 

ανεξάρτητα από το εικονογραφικό σύνολο που ανήκουν, μολονότι το τελευταίο δεν έχει 

κατακερματιστεί και παραμένει ακέραιο. 577  Οι δύο κύκλοι του Duomo έχουν σήμερα 

μεταβληθεί περισσότερο σε μουσειακό έκθεμα παρά σε λατρευτικό σύνολο με συγκεκριμένες 

λειτουργίες. 

Ένα από τα πρώτα σημεία που σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία των έργων είναι η θέση 

και το ύψος που αναρτήθηκαν (εικ. 148). Η Neilson θεωρεί πως τοποθετήθηκαν στο ύψος 

των κιονόκρανων ακολουθώντας όσα έγραφε ο De Grossi περί τοποθέτησης «στο πιο ψηλό 

σημείο», εννοώντας όμως τα quadroni του Βίου και όχι των Θαυμάτων.578 Δεδομένου ότι δεν 

έχουν σωθεί εικαστικά τεκμήρια εκείνης της εποχής για την μορφή και το ύψος της ζωφόρου, 

εικάζεται πως οι διακοσμήσεις θα ήταν εφάμιλλες αυτών που αναρτήθηκαν μεταγενέστερα 
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καθώς η ανάγνωση των ένθετων επιγραφών θα ήταν αδύνατη. Για την μαρτυρία του De Grossi, βλ. De Grossi, 1610, σελ. 11. 
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στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ελισάβετ της Γαλλίας (1644), όπως μας μεταφέρονται 

από χαρακτικά της εποχής (εικ. 149). Αντίστοιχα χαρακτικά έχουν διασωθεί και περιγράφουν 

πομπές προς τιμήν του Carlo, όπως αυτό του Fiammenghino το 1638 (εικ. 150), το οποίο 

μας αποκαλύπτει μέρος του εσωτερικού του Duomo και μέρος των διακοσμήσεων του ναού. 

Αν και δεν δίνεται απάντηση για το πραγματικό ύψος των παραστάδων, η θέση των quadroni 

σε σχέση με το εκκλησίασμα μοιάζει εγγύτερη στο έδαφος, αντίθετα με ότι πίστευε η Neilson. 

Επιπλέον, μας δίνετε μια ιδέα για τις διακοσμήσεις και προσφορές γύρω από τα quadroni, αν 

και πρέπει να συνυπολογιστεί η μεταγενέστερη περίοδος εκτέλεσης του χαρακτικού.  

Με αφορμή τις αναθηματικές εικόνες (ex-voto) που πλαισίωναν τα quadroni και τον τάφο, 

οι ίδιες οι σκηνές των Θαυμάτων θεωρούνται συλλογικά αναθήματα από την έρευνα.579 Τα 

ζωγραφικά ex-voto580 που μας ενδιαφέρουν, δέχονταν στην επιφάνειά τους συνήθως σκηνές 

που παρέπεμπαν στο δόσιμο ενός όρκου ή τάματος από τον πιστό (εικ. 151), και σε πολλές 

περιπτώσεις αναπαριστάται ο δωρητής και η περίσταση του τάματος, ενώ η ύπαρξη 

γραπτών επεξηγήσεων στην επιφάνεια του αντικειμένου ήταν συχνό φαινόμενο. 581  Η 

προσφορά τέτοιου είδους εικόνων στους ναούς συνήθιζε ν’αποτελεί πολυτέλεια των 

εύπορων μέχρι και την Αναγέννηση, όπως αριστοκρατών και μελών των ανώτερων τάξεων, 

αλλά στην περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης ολοένα και πιο πλατιές μάζες μπορούσαν να 

δωρίσουν αντίστοιχα αντικείμενα.582 Τα quadroni, ωστόσο, δεν μπορούν να ταυτιστούν με τα 

ex-voto παρά τις φαινομενικές ομοιότητες στην στάση των επικαλούμενων, στην εμφάνιση 

του υπερφυσικού στοιχείου και στον συναισθηματισμό που εκπέμπουν, με σημαντικότερη 

διαφοροποίηση να αποτελεί η πρόθεση εκτέλεσης. Τα quadroni δεν τα παρήγγειλε κάποιος 

ιδιώτης ή απλός δωρητής για χάριν έκφρασης ευγνωμοσύνης ή προσδοκίας για την 

απόδοση θείας χάρης, αλλά η Fabbrica του Duomo με σκοπό την προπαγάνδιση της 

λατρείας του νέου αγίου και του τάφου του ως τον κατεξοχήν ιερό χώρο αυτής.583  

Σε επίπεδο εικαστικό και δομικό, παρατηρούνται διακριτές διαφορές στην ποιότητα της 

καλλιτεχνικής διαπραγμάτευσης. Τα ex-voto, κατά κανόνα, εκτελούνταν από απλούς 

ζωγράφους ειδικευμένους σε αυτό το είδος, ενώ μονάχα σε ειδικές περιπτώσεις ανατίθεντο 
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Francesco Bernardo Castiglione στις 6 Φεβρουαρίου 1606 στην σχετική καταγραφή των αντικειμένων στο πρεσβυτέριο: 
«Υπήρχαν ζωγραφισμένα ξύλινα πινακίδια με την μορφή του Beato Carlo και διάφορες άλλες μορφές κι επιγραφές που 
καταδείκνυαν την ποικιλομορφία και διαφορά στην χάρη και τα θαύματα που έγινε σε μεγάλο αριθμό από τον Θεό με την 
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σε καλλιτέχνες με υψηλή προπαίδευση (εικ. 152-153), σε αντίθεση με τα quadroni που τα 

εκτέλεσαν ορισμένοι από τους πλέον περιζήτητους ζωγράφους της πόλης. H δόμηση του 

χώρου στις αναθηματικές εικόνες ήταν αρκετά απλοϊκή, μάλλον απλουστευτική, 

επικεντρώνοντας σε μια κεντρική σκηνή, εν αντιθέσει με τα quadroni όπου πολλές σκηνές 

διασπώνται σε διάχωρα και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα λοιπά διακοσμητικά στοιχεία κι οι 

πολλές μορφές αποφεύγονταν στα ex-voto, ενώ στα Θαύματα δόθηκε μεγάλη σημασία στα 

δευτερεύοντα στοιχεία, όπως τάπητες, πολυτελή αντικείμενα, ζώα και συμπληρωματικές 

μορφές. Η παρουσία του επουράνιου στοιχείου αναπτυσσόταν σε ξεχωριστό και ανεξάρτητο 

σημείο της εικόνας σε σχέση με το επίγειο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις αυτά τα δύο 

συμπλέκονταν, κάτι που δεν παρατηρείται στα quadroni, όπου οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να 

υπογραμμίσουν ολοένα και περισσότερο την παρουσία, επικοινωνία και διαμεσολάβηση του 

Carlo ακολουθώντας την θρησκευτική διήγηση των βιογραφιών και των χρονικών.584 

Παρά ταύτα, τα ex-voto ήταν αναπόσπαστο στοιχείο στις εκδηλώσεις του Duomo κι όχι 

απλά διακοσμητικό. Με την κοινή τους θέαση, άλλοτε κρεμασμένα από τις παραστάδες του 

Καθεδρικού κι άλλοτε στον τάφο του Carlo λειτουργούσαν ως υπενθύμιση καθημερινών 

περιστατικών εκφράζοντας χριστιανικές αξίες δίχως απαραίτητα να δίνουν περαιτέρω 

λεπτομέρειες για τετελεσμένα ή προσδοκώμενα θαύματα. 585  Στα ίδια τα πλαίσια των 

quadroni, τα αναθήματα εξυπηρετούσαν ως απόδειξη των απεικονιζόμενων σκηνών και ως 

πειστικά σημεία αναφοράς για τους πιστούς, ενώ σε συνδυασμό με τις επεξηγηματικές 

επιγραφές ενισχύθηκε ο χαρακτήρας του ντοκουμέντου, που διατηρούσαν. 

Εν ολίγοις, τα δύο εικονογραφικά σύνολα κι οι συστοιχίες αναθημάτων και προσφορών 

που τα συνόδευαν αποτελούσαν δομικό στοιχείο μιας νοητής διαδρομής εντός του κεντρικού 

κλίτους που κατέληγε στον τάφο με το σκήνωμα του αρχιεπισκόπου.586 Η Εκκλησία στόχευε 

με αυτήν την ιδιότυπη via crucis να παρακινήσει, διδάξει και καθοδηγήσει το ποίμνιο σε μια a 

priori ηθική τελείωση και σε μια επιβεβαίωση της λατρείας των αγίων, για χάριν της οποίας η 

μορφή του Carlo Borromeo χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως. 587  Είναι μια τέχνη λαϊκή 

καθοδηγούμενη από τα πάνω και τα ανώτερα κλιμάκια της εκκλησιαστικής ιεραρχία. Ο 

Paleotti τοποθετεί το ζήτημα της λειτουργίας αυτού του είδους έργων στις πραγματικές του 

διαστάσεις λέγοντας πως «οι αδαείς είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού, για την 

εξυπηρέτηση των οποίων κυρίως εκτελούνται οι ιερές εικόνες. Επομένως, όσο είναι δυνατόν 

από την ικανότητά τους, αν αυτοί δεν μένουν ικανοποιημένοι, δεν επιτυγχάνεται σε μεγάλο 

βαθμό αυτό που είναι αναγκαίο».588 
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Παρότι σύνολα εφήμερα, προσανατολισμένα στην προώθηση της αγιοποίησης του San 

Carlo και στενά συνδεδεμένα με τις ανάγκες της τοπικής Εκκλησίας στο γύρισμα του 17ου 

αιώνα και στις γενικότερες κατευθύνσεις του Βατικανού, εξακολούθησαν να προκαλούν την 

εντύπωση και τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά ο Grattarola, αναφερόμενος στα quadroni στην 

επέτειο της αγιοποίησης το 1613, τόνισε πως «διατηρούν την μεγάλη τους δύναμη, 

αποτυπώνοντας στο πνεύμα εκείνου που τα κοιτά την ιδέα της εξαίρετης αγιότητας του 

εκλαμπρότατου αυτού καρδιναλίου».589 Ο Carlo Torre, εξήντα και πλέον χρόνια αργότερα, 

έγραφε στο Ritratto di Milano την εντύπωση που προκαλούσαν σχεδόν όλα τα quadroni της 

Vita, αλλά και σκηνές των θαυμάτων (π.χ. Beatrice Crespi, Fra Sebastiano da Piacenza).590 

Η τεκμηριωτική ιδιότητα που αποδόθηκε στις εικόνες ως αποτύπωση της αγιοποιητικής 

διαδικασίας αποτέλεσε μια εκ των σημαντικότερων λειτουργιών τους, επιδιώκοντας την 

απόδειξη της αγιότητας με άκρως διδακτικό κι ευλαβικό τρόπο μέσω των αναπαραστατικών 

ιδιοτήτων της τέχνης. Η αντανάκλαση της υπόθεσης αγιοποίησης του Carlo συνιστά μια 

έμφαση στους θεσμούς και παραδόσεις της Εκκλησίας, κάτι που τόνισε κι ο Πάπας Παύλος 

Ε΄ στην βούλλα της αγιοποίησης591, όπως αντίστοιχη μορφή και δομή είχε και το επίσημο 

αγιογραφικό κείμενο για τον San Carlo, η βιογραφία του Giussano. Αμφότερα τα σύνολα 

εξυπηρετούσαν ως εικονογραφημένοι κατάλογοι του Βίου και των Θαυμάτων, όπως 

φιλτραρίστηκαν από τις συνοδικές συνελεύσεις, ενώ προβλήθηκαν με εύληπτο τρόπο ως 

τεκμήρια απόδοσης αγιότητας. Τα ζωγραφικά-εικονογραφικά τεκμήρια αναρτημένα κάθε 

χρόνο στον Καθεδρικό ενίσχυαν την νομιμοποίηση και σημασία του νέου αγίου, ενώ 

καθιέρωναν τον ίδιο τον Duomo ως τον κατεξοχήν προσκυνηματικό χώρο.592  

Η διαδικασία αγιοποίησης του Carlo Borromeo συνιστούσε μια εικόνα της καθολικής 

θεολογίας, όπως διαμορφώθηκε από το Τριδέντο κι έπειτα. 593  Η ανακήρυξη σε άγιο 

εξυπηρετούσε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, την επιβεβαίωση της πρωτοκαθεδρίας του 

Ποντίφικα και της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σε γενικότερα πλαίσια, καλλιεργώντας, 

προωθώντας και διαδίδοντας οικουμενικά το μοντέλο αγιότητας, η όλη διεργασία 

ανταποκρίνεται στους συρμούς μιας πολεμικής ενάντια στην ετεροδοξία, κυρίως τους 

Προτεστάντες. Αυτή η προπαγάνδα εδραζόταν και ενθαρρυνόταν από την θεμελιώδη 

αντίληψη της διαμεσολάβησης των αγίων και της αδιάκοπης τελεσφόρησης θαυμάτων στην 

καθολική επικράτεια, για τα οποία ο Bellarmino στις περίφημες Controversiae του υποστήριξε 

με σθένος πως δοξάζουν τους αγίους, ενώ καταδεικνύουν την αγιότητα και αλήθεια της 

πίστης τους ως αυθεντικές μαρτυρίες του Θεού (testimonia Dei).594 
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4.) Η εικόνα του San Carlo μετά το 1610 

 Eντυπωσιακή σε ποσότητα είναι η καλλιτεχνική παραγωγή με θέμα τον Carlo Borromeo 

κατά την διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα. Εκκλησίες ανεγέρθησαν παντού στην Ιταλία κι 

αναρίθμητες εικόνες ταξίδευαν, ως μέσα προπαγάνδας, στον καθολικό κόσμο από την 

Ευρώπη στις αποικίες της Αμερικής και της Ασίας με θέμα τόσο τον ίδιο όσο και τους 

λοιπούς πρωταγωνιστές της Εκκλησίας του 16ου αιώνα και νεοφανείς αγίους μετά το 

Τριδέντο. Σε πολλές περιπτώσεις η εικονογραφία τους συμπλεκόταν και ταυτιζόταν, ιδιαίτερα 

σε θέματα σχετικά με την επουράνια σφαίρα και τις θαυματουργικές τους αρετές, ενώ 

εμφανίζονταν αναλογίες στην απεικόνιση σκηνών του βίου και της δράσης τους παρμένων 

από ιστορικές και καθημερινές αναμνήσεις που περιέγραφαν οι βιογραφίες και τα χρονικά. 

Στην περίπτωση του Borromeo, η διάδοση του μοντέλου αγιότητας ξεπέρασε κατά πολύ 

τα σύνορα του Μιλάνου και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την καθολική επικράτεια. Μονάχα 

στην Ρώμη τα πρώτα τριάντα χρόνια μετά το 1610 ανεγέρθησαν τρεις εκκλησίες προς τιμήν 

του αρχιεπισκόπου (San Carlo ai Catinari το 1611, San Ambrogio e Carlo το 1612 και San 

Carlo alle Quattro Fontane το 1634).595 Ήταν τέτοια η διάδοση που ο Βενετσιάνος Σερβίτης 

Paolo Sarpi το 1612 σχολίασε σκωπτικά, θεωρώντας τον Carlo Borromeo υπεύθυνο «για όλα 

τα θαύματα, όπου οι παλαιότεροι άγιοι έχουν χάσει πια το κύρος τους».596 

Από την σχετική παραγωγή στις πρώτες δεκαετίες μετά το 1610 και συμβατικά μέχρι τις 

αρχές της τέταρτης δεκαετίας –όταν σημαδεύεται η περίοδος από τον μεγάλο λοιμό του 

1627-1628, τον θάνατο του Federico Borromeo το 1631 και το τέλος μιας γενιάς καλλιτεχνών 

που γαλουχήθηκε στο εκκλησιαστικό, πολιτικό, κοινωνικό και εικαστικό πλαίσιο της περιόδου 

του αγίου-αρχιεπισκόπου, όσο και με την οικειότητα που είχε με τις παρεμβάσεις του 

εξαδέλφου του (θεωρητικά κείμενα, μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές παραγγελίες, Ακαδημία 

της Ambrosiana κ.α.)– η εικόνα του Carlo γνώρισε μια ποικιλία τύπων. Ορισμένοι τύποι 

προέρχονταν από ήδη γνωστά σύνολα, ενώ άλλοι συνδύαζαν σκηνές από τα εικονογραφικά 

σύνολα με δάνεια από την χριστιανικής παράδοσης. Δεν έλειψαν και νέοι τύποι, οι οποίοι αν 

και δεν επέδειξαν μεγάλη διάδοση και αντοχή στο χρόνο, με την εμφάνισή τους ανέδειξαν 

πτυχές της λατρείας και τάσεις που αφορούσαν το περιεχόμενο της εικόνας του αγίου σε 

τοπικό επίπεδο και σε αντιδιαστολή με το κυρίαρχο μοντέλο της Ρώμης. 

4.1.) Η Αποθέωση (San Carlo in gloria) 

 Από τις διαφορετικές όψεις της εικόνας του αγίου δημιουργείται η ανάγκη αποσαφήνισης 

των τύπων αυτών με πρώτη απόπειρα την μελέτη ενός αποκλειστικά λομβαρδικού 

εικονογραφικού θέματος στενά συνδεδεμένου με την αγιοποίηση. Το θέμα της Αποθέωσης 

αποτελεί εγκώμιο προς τον νεοανακυρηγμένο άγιο, ενώ διαδόθηκε κυρίως στην 

εκκλησιαστική περιφέρεια της επισκοπής του Μιλάνου. Έργα αυτού του είδους 
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χρονολογούνται κατά κύριο λόγο στην διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων από την 

αγιοποίηση. Μεταγενέστερα, ο τύπος χρησιμοποιείται από ζωγράφους στα πλαίσια άλλων 

εικονογραφικών θεμάτων, όπως Ιερές Συνομιλίες, μαριολογικά θέματα και συνθέσεις με 

άλλους Αγίους. Στις εικόνες που ακολουθούν, ο Carlo δεν σχετίζεται με άλλη ιερατική μορφή, 

αλλά στέκεται μόνος, στο κέντρο, με τα επίσημα άμφια και την μίτρα του αρχιεπισκόπου, με 

τα κατεξοχήν γνωρίσματα της ιδιότητάς του (π.χ. ποιμαντορική ράβδο, σταυρό, βιβλίο), ενώ 

δεν γίνεται αναφορά σε πράξεις κι αρετές. Το θέμα δεν είναι νέο, αλλά ακολουθεί παλαιές 

εικονογραφικές παραδόσεις με σημαντικά και γνωστά παραδείγματα (εικ. 153-155).597 

Το πρότυπο έργο αυτής της παράδοσης στην εικονογραφία του Carlo δόθηκε με την οβάλ 

σύνθεση του Cerano που εκτελέστηκε την χρονιά αγιοποίησης στα πλαίσια της εφήμερης 

διακόσμησης της θριαμβικής αψίδας στην είσοδο του Duomo και διατηρείται μέχρι σήμερα 

στο Museo dell’Opera del Duomo (εικ. 118). Το μέγεθος, η τονικότητα των χρωμάτων και η 

περιγραφή της σκηνής συμφωνούν με την αφήγηση που μας δίνει ο De Grossi.598 Η εκτέλεση 

του πίνακα επιτεύχθηκε με την ίδια μέθοδο εκτέλεσης των quadroni, για χάριν της ταχύτητας 

κι ετοιμότητας στα πλαίσια των εκδηλώσεων της αγιοποίησης. Η sottinsù σκηνή του Cerano 

αποτελεί την εικονογράφηση μιας και μόνο μορφής, αυτής του Carlo. Η μοναχική μορφή του 

Carlo στο κέντρο της σύνθεσης συνιστά μια αντιπροσωπευτική εικόνα ενός μεμονωμένου 

αγίου, κατά τα εικονογραφικά υποδείγματα της imago solitaria, η οποία προπαγανδιζόταν 

στην ιταλική ζωγραφική του 17ου αιώνα περισσότερο ως μια δοξολογία του απεικονιζόμενου 

προσώπου και λιγότερο ως το πρότυπο που επαφίεται εντός ενός ευρύτερου αφηγηματικού 

πλαισίου. Η εικόνα με την υπερκόσμια ατμόσφαιρα όπου κι ανήκει, προκρίνει μια διαφορετική 

ευλαβική προσέγγιση αποσχισμένη απ’τους αφηγηματικούς κύκλους στο εσωτερικό του 

Duomo προωθώντας την ιδέα, ότι ο Borromeo είναι ισότιμος των άλλων αγίων της Εκκλησίας 

σηματοδοτώντας την 3η Νοεμβρίου 1584 ως την επουράνια του γενέθλια ημέρα.599 

Ο Cerano ήταν ο δημιουργός και της πρώτης παραλλαγής, η οποία θα καθιστούσε 

δημοφιλή τον εικονογραφικό τύπο μεταξύ των άλλων καλλιτεχνών της πόλης, ενισχύοντας 

μάλιστα το κύρος του στο Μιλάνο ως τον κατεξοχήν υπεύθυνο για την δόμηση της εικόνας 

του Carlo στην βόρεια Ιταλία. 600  Πρόκειται για την ελαιογραφία (205x395 εκ.) του San 

Gottardo in Corte (εικ. 157) και την πρώτη μιας σειράς έργων σε ναούς του Μιλάνο.601 Το 

έργο αποτελεί παραγγελία του Ισπανού κυβερνήτη Juan de Mendoza και ολοκληρώθηκε 

μεταξύ 1612-1613.602 Κάτι λογικό, καθώς ο ναός συνδεόταν γεωγραφικά και πολιτικά με το 

Palazzo Reale, το κέντρο επιχειρήσεων του κυβερνήτη. Δεν ήταν το μόνo έργο που είχε 

                                                           
597

 Για μια επισκόπηση του εικονογραφικού θέματος της Gloria στην ιταλική τέχνη, βλ. Hecht, 2003. 
598

 Το έργο περιγράφει ο DeGrossi: «Στο μέσο αυτής [της θριαμβικής αψίδας] βρισκόταν μια μεγάλη οβάλ εικόνα [ιταλ. ovato] 
είκοσι παλαμών, περικυκλωμένη από ανάγλυφα νέφη από επαργυρωμένο κραγιόνι, ενώ είναι και διακριτικά σκιασμένη, εντός της 
οποίας είναι αποτυπωμένη η μορφή του αγίου, με pontificale, γεμάτο μεγαλοπρέπεια και με το διάδημα επί της κεφαλής […]», βλ. 
De Grossi, 1610, σελ. 10. Αναφορικά με το έργο, βλ. Rosci, 2000, σελ. 183-188· Terzaghi, 2005, σελ. 166-167. 
599

 Burzer, 2011, σελ. 195.  
600

 Testori, 1986, τομ. I, σελ. 27.  
601

 Για το έργο, βλ. Rosci, 2005, σελ. 183-188· Terzaghi, 2005, σελ. 170-171· Vanoli, 2005, σελ. 261-262· Burzer, 2011, σελ. 
198-200. 
602

 De Filippis, 1993, σελ. 253-255· Frangi, 2011, σελ. 235· D’Albo, 2014, σελ. 146. 



101 
 

παραγγείλει ο Mendoza στον Cerano, ούτε το μοναδικό με θέμα τον San Carlo, εκτιμώντας 

τόσο τον Νοβαρέζο καλλιτέχνη, όσο και την καλλιεργούμενη νέα λατρεία, όπως κι ο 

προκάτοχός του Juan Fernandes de Velasco.603 

Σύμφωνα με πηγές του 17ου αιώνα, η εικόνα του Cerano δεν ήταν το κύριο εικονοστάσι 

της Αγίας Τράπεζας, αλλά ένα συμπληρωματικό και φορητό έργο, όπως φαίνεται κι από την 

θέση που διατηρεί σήμερα στην απέναντι πλευρά του βωμού, απομακρυσμένο από την 

αρχική του θέση.604 Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ορισμένοι ερευνητές προσέλαβαν την 

λειτουργία του ως εικόνα που συνόδευε πομπές και λιτανείες εν είδει λατρευτικού λαβάρου, 

επιστρέφοντας με την λήξη τους στην εκκλησία. 605  Η σκηνή του San Gottardo ίσως 

συνιστούσε μια φινιρισμένη παραλλαγή της πρώτης εικόνας του Cerano, διατηρώντας μια 

περισσότερο σταθερή λειτουργία σε σχέση με τον εφήμερο χαρακτήρα της πρώτης. 

 Ο Cerano μιμείται πιστά την προηγούμενη εικόνα με την διαφορά πως το έργο είναι πιο 

πλούσιο σε λεπτομέρειες και διακοσμητικά στοιχεία, με τον Carlo να κυριαρχεί στο κέντρο 

έχοντας ανοικτά τα χέρια και το βλέμμα ψηλά, στεκόμενος εντός μιας συστοιχίας νεφών, 

ενδεδυμένος ως αρχιεπίσκοπος και φέροντας επισκοπική μίτρα και ποιμαντορική ράβδο. 

Γύρω του παιχνιδίζουν putti, βαστώντας λειτουργικά αντικείμενα (π.χ. σταυρό, θυμιατά), τα 

κλειδιά του Αγίου Πέτρου και τα πορφυρά άμφια του καρδιναλίου. Στην κορυφή παρατηρείται 

ένα σχίσιμο του ουρανού που ξεπηδούν δέσμες φωτός και δύο ακόμα αγγελάκια που 

συγκρατούν το κατεξοχήν έμβλημα του Borromeo, HUMILITAS, εν είδει κορώνας. Η πιστή 

απόδοση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών κι η ταλαιπωρημένη όψη είναι κι εδώ εμφανή 

και παγιώνονται ως εικονογραφικά γνωρίσματα. Κατά τον Rosci, η σκηνή αποτελεί από τις 

πλέον αξιοσημείωτες δημιουργίες σε τεχνικό επίπεδο στο σύνολο της καλλιτεχνικής 

παραγωγής του Νοβαρέζου, αποτυπώνοντας ευλαβικά κι αυστηρά τις αξιώσεις της 

Εκκλησίας περί θρησκευτικής τέχνης, ενώ θεωρεί το έργο του εφάμιλλο αυτού του Ρούμπενς, 

έστω κι αν οι οπτικές τους διαφέρουν αισθητά.606 

Ο εικονογραφικός τύπος της Αποθέωσης, πέραν των πολλών αντιγράφων607 του Cerano 

και του εργαστηρίου του σε σχέδια, ζωγραφικά έργα, ακόμα και μεταλλικά αγαλμάτια (εικ. 

158-162), συστηματοποιήθηκε και διαδόθηκε μέσω διάφορων παραλλαγών σύντομα από 

τους επιφανέστερους ζωγράφους του λομβαρδικού Seicento, οι οποίοι χρησιμοποίησαν 

ανάλογα τον εικονογραφικό τύπο δίνοντας διαφορετικές εκφραστικές εκδοχές. Το έργο του 

Procaccini για ένα παρεκκλήσιο του San Tommaso in Terra Amara στο Μιλάνο αποτελεί ένα 

από τα πολλά παραδείγματα αυτού του θέματος στην καλλιτεχνική του παραγωγή (εικ. 163). 

Ο παραγγελιοδότης είναι άγνωστος, ενώ το οικόσημο που παρατηρείται στο κάτω αριστερό 
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άκρο δεν έχει ταυτοποιηθεί. 608  Στην πελώρια sottinsù σκηνή (456x123 εκ.) κυριαρχεί η 

ευμεγέθης μορφή του Carlo καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας. Η στάση του 

ομοιάζει με όλες τις σχετικές αναπαραστάσεις απηχώντας το χριστολογικό θέμα του Χριστού 

εν Δόξη με σαφείς αναλογίες στην στάση και τις χειρονομίες (imitatio Christi), ενώ και τα 

συμπληρωματικά στοιχεία (χερουβείμ, άνοιγμα ουρανού) επαναλαμβάνονται. Αξιοσημείωτη 

είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν είδει περιστεράς, η οποία προτείνει μια έντονη 

χριστολογική συσχέτιση (πιθανόν την Βάπτιση ή και την Dies Natalis) παρόμοια με τα 

quadroni. Ο Procaccini σέβεται αρκετά τα φυσιογνωμικά γνωρίσματα του Borromeo, την 

ισχνή κι ασκητική όψη του, ενώ από τον Cerano δανείζεται την χρωματική του παλέτα, 

ιδιαίτερα στο πάνω μέρος της σύνθεσης, αν και αποδίδει τις μορφές με περισσότερη 

πλαστικότητα, θυμίζοντας την πρώιμη προπαίδευση κι εμπειρία του ως γλύπτη. 

   Ο Morazzone εκτέλεσε κι αυτός μια παραλλαγή για το παρεκκλήσιο Dugnani του 

Sant’Angelo στο Μιλάνο (εικ. 164). Το έργο εκτιμάται ως παραγγελία της οικογένειας 

Dugnani, νόμιμου ιδιοκτήτη του παρεκκλησίου, αν και δεν διασώζεται συμβόλαιο, ενώ 

τοποθετείται χρονολογικά λίγο μετά την αγιοποίηση με terminus ante quem το 1615, όταν κι 

αποκαλύφθηκε μια επιδαπέδια μαρμάρινη πλάκα σχετική με τα έργα και την οικογένεια 

Dugnani.609 Η εικόνα του Sant’Angelo, επίσης sottinsù, πλησιάζει συνθετικά και δομικά με τα 

έργα του Cerano, ωστόσο οι παθητικές και στατικές συνθέσεις του Νοβαρέζου 

αντικαθίστανται από την περισσότερο θεατρική εικόνα του Morazzone. Η σκηνή ακολουθεί 

ευλαβικά τις προηγούμενες στην στάση και τοποθέτηση της κεντρικής μορφής, τις 

χειρονομίες, την ένδυση, τις συμπληρωματικές μορφές και στοιχεία, τον ανοικτό ουρανό, 

αλλά και την επιγραφή στην πλαισίωση (SANCTE CAROLE ORA PRO NOBIS) που 

υπογραμμίζει τον λατρευτικό της ρόλο. 

 Οι εν λόγω καλλιτέχνες άφησαν κι άλλα έργα στην περιοχή της Λομβαρδίας, όπως ο 

Cerano και το εργαστήριό του σε ιδιωτικές συλλογές (Musée des Beaux-Arts στην Troyes και 

Palazzo Borromeo στην Isola Bella, εικ. 165-170)610 ή ο Procaccini σε Brera, Νέα Υόρκη και 

Δουβλίνο (εικ. 171-174). 611  Ο Morazzone, τέλος, άφησε κι αυτός σειρά έργων που 

κοσμούσαν εκκλησίες κι ιερούς τόπους στην Λομβαρδία, με πιο γνωστές τις εικόνες για βωμό 

στην Collegiata του Borgomanero, στην Santa Maria della Noce του Inverigo, καθώς και στo 

σκευοφυλάκιο του Καθεδρικού του Μιλάνο (εικ. 175-176, 194).612 

 Όπως έχουμε αναφέρει, η ενδυματολογική εμφάνιση του Carlo ήταν από τα πλέον 

ενδεικτικά στοιχεία υπογράμμισης της τοπικής διάστασης του εικονογραφικού θέματος που 

συζητάμε, αλλά και σημείο αντίθεσης με ανάλογες απεικονίσεις του Carlo νοτιότερα της 
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Λομβαρδίας. Είναι αξιοσημείωτο πως αγνοήθηκαν οι επίσημες διατάξεις της Congregazione 

dei Riti, αναφορικά με το πώς θα έπρεπε να απεικονίζεται ο Carlo, ιδιαίτερα όσο αφορά τα 

άμφια. Οι εικόνες της Αποθέωσης είχαν έναν άχρονο προσανατολισμό, κατέδειχναν ωστόσο 

σαφώς τις προθέσεις της τοπικής Εκκλησίας αναφορικά με την οπτική της γύρω από την 

εικόνα του αγίου. Αυτή η στάση της Αμβροσιανής Εκκλησίας δεν ξεκίνησε με τις εικόνες της 

Αποθέωσης, αλλά με το λάβαρο του Μιλάνου που απεικόνιζε τον άγιο «με το άμφιο του 

επισκόπου και την μίτρα επί της κεφαλής, ενδεδυμένος ως αρχιεπίσκοπος όπως ήθελαν οι 

Μιλανέζοι και όχι ως καρδινάλιος, αφού ήταν ο δικός τους ποιμένας».613  

Ο λόγος περί απεικόνισης του Carlo in pontificali ξεκίνησε να αναπτύσσεται, σε 

αγιογραφικό επίπεδο, με την επιμνημόσυνη δέηση του Panigarola το 1584 και την αναφορά 

στην «ιδέα του επισκόπου», της οποίας ενσάρκωση ήταν ο αρχιεπίσκοπος. Επίσης, η εικόνα 

που είχαν οι Μιλανέζοι για τον αρχιεπίσκοπό τους ήδη από την αρχή της θητείας του 

συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τα αρχιεπισκοπικά του άμφια, κάτι που καταγράφηκε αρκετά 

σε μαρτυρίες και χρονικά κι ενδεχομένως εντυπώθηκε στην συλλογική μνήμη των 

Μιλανέζων.614 Αντίστοιχα στον θάνατό του και στον τάφο του στον Duomo, για χάριν του 

λαϊκού προσκυνήματος, ήταν ενδεδυμένος ομοίως, όπως προτείνεται κι από το σχετικό 

χαρακτικό του Ronchi (εικ. 177), το οποίο όμως έπεται χρονικά. Ο τάφος κι οι διακοσμήσεις 

της Αγίας Τράπεζας το 1610, όπως το κάλυμμα (antependium), κυριαρχούνταν από αυτήν 

την τάση αναπαράστασης του αρχιεπισκόπου, σε αντίθεση με αυτές της Ρώμης που τον 

εμφάνιζαν ως καρδινάλιο (εικ. 178-179).615  

 Εμμέσως, η απεικόνιση του αρχιεπισκόπου αναδείχθηκε σε διπλωματικό και πολιτικό 

ζήτημα σχετικό με τις διαμάχες έναντι των Ισπανών και του Βατικανού, καθώς έφερνε μνήμες 

της πολιτικής δράσης του Carlo και τις συγκρούσεις για την εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Αυτά 

τα σημεία παραμερίστηκαν σκόπιμα στην αγιοποιητική διαδικασία, ενώ δεν έγινε καν λόγος 

στην βούλλα της αγιοποίησης.616 Λόγω της συγκέντρωσης των εξουσιών στη Ρώμη μετά το 

Τριδέντο και την βαθμιαία επικράτηση της παπικής μερίδας δεν ήταν ανεκτό από το Βατικανό 

ένας αρχιεπίσκοπος να έχει πλήρη αυτονομία κινήσεων παρακάμπτοντας την Αγία Έδρα.617 

Ο τύπος της Αποθέωσης του San Carlo είχε, λοιπόν, την δική του σημασία στην Λομβαρδία, 

όπου και παραγγέλθηκαν αρκετά έργα αυτού του θέματος, ενώ σε αντίστοιχες απεικονίσεις 

στην Ρώμη και σε περιοχές εντός των παπικών κρατών, η εικαστική διαπραγμάτευση ήταν 

διαφορετική. Το παράδειγμα του Guido Reni στην Μπολόνια (εικ. 180-182) είναι ενδεικτικό, 

με την μορφή του ιεράρχη να παρεκκλίνει αισθητά σε σχέση με τα υποδείγματα του Μιλάνου, 
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παρουσιάζοντας τον Carlo σε ημίσεια μορφή ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του 

διατάγματος, αν και στην ελαιογραφία αποτυπώνονται στοιχεία που υπογραμμίζουν την 

επισκοπική ιδιότητα, όπως η μίτρα και η ράβδος. 

 Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι αυτού του τρόπου απεικόνισης σε αυτού του είδους τις εικόνες 

στην επικράτεια της επισκοπής του Μιλάνο; Μια πρώτη εξήγηση αφορά την πόλη του Μιλάνο 

και την τοπική Εκκλησία, η οποία διατηρούσε ένα ιδιαίτερο status στην ιταλική χερσόνησο 

εξαιτίας της λεγόμενης ηρωικής παράδοσης των αγίων-αρχιεπισκόπων και των μαρτύρων 

της (defensor civitatis), ιδιαίτερα σε σχέση με την υπεράσπιση της ορθοδοξίας έναντι των 

αιρέσεων και με την διενέργεια διαχρονικά πολλών εκκλησιαστικών συνόδων. Μεγαλύτερο 

παράδειγμα όλων ο Αμβρόσιος, ο οποίος εκτός από Πατέρας της ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας συνδεόταν και με το κυρίαρχο τελετουργικό του Μιλάνου (rito ambrosiano).618 Τον 

16ο αιώνα η σημασία της επισκοπής του Μιλάνο ήταν ακόμα μεγαλύτερη εξαιτίας της 

νευραλγικής γεωγραφικής θέσης της Λομβαρδίας ως προπύργιο του καθολικισμού, ενώ 

καλλιεργήθηκε από πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους η αντίληψη μιας δεύτερης Ρώμης 

στα βόρεια της χερσονήσου τόσο σε εκκλησιολογικά όσο και γεωπολιτικά συμφραζόμενα.619  

 Η αυτοαναφορικότητα της Αμβροσιανής επισκοπής στις εικόνες δόξας εξηγείται μεν από 

την μακρόχρονη παράδοση (πολυάριθμοι ναοί, βασιλικές, κοιμητήρια αφιερωμένα στους 

αγίους και μάρτυρες της πόλης) και σε εικαστικά τεκμήρια και σύνολα κατά την θητεία του 

Carlo.620 Ως τέτοια μαρτυρείται η παραγγελία εκτεταμένων διακοσμήσεων στο εσωτερικό του 

Duomo στον Pellegrino Tibaldi, που αφορούσαν την διαμόρφωση του χοροστασίου στο ιερό 

με θέματα από την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας (βίοι αγίων, Αμβροσίου, μαρτύρων), 

προτείνοντας ο ίδιος την διάδοση ενός εικονογραφικού θέματος σχετικού με την τοπική 

αγιότητα (santità Milanese) και τους defensores civitatis.621 Ήταν ένα μεγαλεπήβολο έργο, το 

οποίο ξεκίνησε το 1567 και ολοκληρώθηκε στην διάρκεια της θητείας του Federico Borromeo, 

λαμβάνοντας με τα χρόνια πολλές και διαφορετικές συνδηλώσεις.622 

 Παράλληλα με την εικαστική προπαγάνδα, ο αρχιεπίσκοπος φρόντιζε να διορθώνει ή να 

τροποποιεί αγιολογικά κείμενα, τα οποία, κατά τον ίδιο, δανείζονταν αβάσιμα και μη 

επιβεβαιωμένα στοιχεία αναφορικά με τον βίο των αγίων ακόμα και σε ζητήματα που 
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άπτονταν της εικονογραφίας.623 Το εγχείρημα του Carlo δεν εξαντλήθηκε στις προσωπικές 

του προσπάθειες, αλλά απέκτησε συστηματικό χαρακτήρα στην αρχιεπισκοπή, καθώς όλοι οι 

υφιστάμενοι επίσκοποι κι ιερωμένοι παρακινούντο, μετά από σχετικά διατάγματα τοπικών 

συνόδων, να προβαίνουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες στις δικές τους επισκοπές και ενορίες, 

ώστε το έργο τους να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές κληρικών. Μέρος 

αυτών των διατάξεων αφορούσε εικονογραφικά ζητήματα, ώστε να είναι ακόμα πιο 

αποτελεσματική η προπαγάνδιση της εκκλησιαστικής παράδοσης κι ενίσχυσης της θέσης του 

επισκόπου μέσω εκτεταμένης χρήσης κι έκθεσης απεικονίσεων των αρχαίων επισκόπων.624 

Ο Federico Borromeo διαδέχθηκε αυτήν την τάση ανάμνησης και τίμησης των αγίων της 

πόλης, εντός όμως ενός διαφοροποιημένου πλαισίου σε σχέση τόσο με την ιστορική περίοδο 

θητείας του εξαδέλφου του, όσο και με τον ίδιο.625  

Παραδείγματα συνέχισης αυτής της παράδοσης από τον Federico υπήρξαν πολλά, όπως  

η ανάθεση σε τοπικούς καλλιτέχνες της εικονογράφησης του μικρού παρεκκλησίου εντός του 

κτιρίου της αρχιεπισκοπής μεταξύ 1602-1603, πιθανότατα για σκοπούς προσωπικής 

ευλάβειας, με θέματα από τον βίο του Carlo Borromeo. 626  Μεταξύ του διακόσμου 

περιλαμβάνονται δύο ζωφόροι στην οροφή, με είκοσι απεικονίσεις επισκόπων της πόλης και 

δεκαέξι εικόνες χερουβείμ που κρατούν λειτουργικά αντικείμενα παραπέμποντας όλα στο 

επισκοπικό αξίωμα.627 Αντίστοιχα, η δόμηση και διαρρύθμιση της θριαμβικής αψίδας στον 

Άγιο Πέτρο το 1610, στα πρότυπα που είχε καθιερώσει ο Carlo στο Μιλάνο, ήταν από τις 

ενδεικτικότερες στιγμές σύνδεσης του επισκοπικού αξιώματος με την πόλη. Η παρουσίαση 

του νέου αγίου προβλήθηκε μεταξύ των αγίων προκατόχων του εν είδει μίας ιερής κι άγιας 

γενεαλογίας της επισκοπής, της οποίας ήταν διάδοχος κι απόγονος. Η εικονογραφική αυτή 

γενεαλογία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με έργα που γνώρισαν πλατιά διάδοση, όπως 

για παράδειγμα τα σχετικά χαρακτικά του Alberto Ronchi (εικ. 183-184), αφιερωμένα στον 

Federico. 628  Απηχούν την εικονογραφική παράδοση άλλων ταγμάτων (Δομινικανών, 

Βενεδικτίνων, Ιησουιτών κ.α.) αναπαριστώντας την επισκοπή με την μορφή δέντρου και τους 

αγίους-αρχιεπισκόπους, απεικονιζόμενους σε επιμέρους κυκλικά διάχωρα ως τα κλαδιά. 

Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν κι οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις του Federico, μέσω του 

Giovanni Ambrogio Mazenta, στα μνημεία των Εσταυρωμένων που είχε ανεγείρει ο Carlo, τα 
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 Η σύσταση το 1573 ενός εκκλησιαστικού φορέα, η Congregatio de Vitis Archiepiscoporum, είχε ως αντικείμενο την μελέτη και 
διασαφήνιση της ιστορίας της επισκοπής του Μιλάνο. Προϊόν αυτής της διεργασίας ήταν η κυκλοφορία το 1596 του Historia 
Pontificale di Milano από τον Giovanni Francesco Besozzo, ο οποίος εξέταζε και περιέγραφε τους βίους των αρχιεπισκόπων της 
πόλης από τον ιδρυτή της επισκοπής Άγιο Βαρνάβα έως τον Federico Borromeo, βλ. Besozzo, 1596. 
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 Dallaj, 1984, σελ. 657. Το 1576 στην τέταρτη περιφερειακή σύνοδο, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στην είσοδο 
των κτιρίων της Εκκλησίας των πορτραίτα και αναπαραστάσεων των προκατόχων επισκόπων κι άλλων ιερωμένων. 
625

 Dallaj, 1984, σελ. 661-667· βλ. επίσης Rosci, 1973, σελ. 49-53. 
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 Coppa, 2002. 
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 Coppa, 2002, σελ. 42-43. 
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 Dallaj, 1984, σελ. 665-667. Αξίζει να σημειωθεί πως η εικονογραφική παράδοση της αγίας γενεαλογία των επισκόπων 
συνεχίστηκε κι από τους επόμενους του Federico αρχιεπισκόπους, αν και σε διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. 
Ενδεικτικό είναι το libreto του Giovanni Paolo Bianchi, με αφιερώσεις του 1647 στον vicario di Provvisione κι άλλους 
αξιωματούχους της πόλης, με απεικονίσεις των αγίων-αρχιεπισκόπων. Επίσης, διατηρείται ακόμη και σήμερα ανέπαφη στο 
Museo Diocesano η συλλογή των σαράντα ένα απεικονίσεων αρχιεπίσκοπων του Μιλάνο μετά από παραγγελία του 
αρχιεπισκόπου Benedetto Erba Odescalchi στα μέσα του 18

ου
 αιώνα. 
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οποία μετά το 1610 αναδομήθηκαν και αφιερώθηκαν σε τοπικούς αγίους και μάρτυρες με 

πλούσια εικονογραφία, μεταβάλλοντας το περιεχόμενο και την λειτουργία τους.629 

Αναφορικά με τα πρότυπα, οι απεικονίσεις του Carlo in pontificali στις αναπαραστάσεις 

της Αποθέωσης απηχούν την εικονογραφία άλλων σημαντικών ιεραρχών της τοπικής 

παράδοσης, όπως τον Αμβρόσιο. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο ήταν υπαρκτή από την αρχή 

της θητείας του Carlo. 630  Επιπροσθέτως, ήταν λάτρης των πατερικών κειμένων και 

νοσταλγός της επιστροφής στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο 

έργο του Αμβροσίου631 μέσω της μίμησης του παραδείγματός του.632 Εξάλλου, ήταν κοινός 

τόπος η αναφορά alter Ambrosius στα κείμενα συνεργατών και βιογράφων του.633  

Οι αναλογίες αυτές μεταφέρονταν και στην εικονογραφία. Εν αρχή, ο Carlo κατείχε στην 

συλλογή του εικόνες με θέματα από τον βίο του Αμβροσίου, κυρίως απεικονίζοντας αρετές, 

με σκοπό την μίμηση.634 Εν συνεχεία, στην εικαστική επιφάνεια είμαστε συχνά αντιμέτωποι 

στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου (σε εικονοστάσια, γλυπτά, χαρακτικά, προμετωπίδες 

λειτουργικών βιβλίων, χάρτες κ.α.) μιας από κοινού απεικόνισης των δύο αρχιεπισκόπων, 

είτε ως κύριες είτε ως συμπληρωματικές μορφές σε χριστολογικά και μαριολογικά θέματα 

(εικ. 19, 185-188). Επιπλέον, σε έργα αυτής της περιόδου με μοναδική μορφή και θέμα τον 

Αμβρόσιο διακρίνονται τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Carlo Borromeo (εικ. 102, 189-

190), όπου από την μία διατηρείται η απεικόνιση των διακριτών του γνωρισμάτων (σταυρός, 

ποιμαντορική ράβδο, βιβλίο), από την άλλη αναπαριστάται αγένειος, με την χαρακτηριστική 

γαμψή μύτη του Borromeo και με την γνωστή ελεητική κι ευλογητική του στάση 

(contaminatio). Η εν λόγω στάση διαφοροποιείται από την παραδοσιακή, δυναμική, 

γενειοφόρα κι έφιππη απεικόνιση του αγίου, όπου κραδαίνοντας το φραγγέλιο συμβόλιζε τον 

υπέρμαχο της ορθοδοξίας της πίστης έναντι των αιρέσεων (εικ. 191-192). Η 

επανεπεξεργασία της εικονογραφίας του Αμβροσίου είχε ξεκινήσει τα χρόνια της θητείας του 

Carlo, στα πλαίσια της παραγγελίας για το επίσημο λάβαρο της πόλης (εικ. 193) και 

διαφοροποιείτο συχνά τα επόμενα χρόνια.635 

Η μεταβαλλόμενη εικόνα του Αμβροσίου κι η ταύτισή της με αυτήν του Borromeo, πέραν 

της αρχιεπισκοπικής ένδυσης, δείγμα της σημασίας του επισκoπικού 636  αξιώματος στην 
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 Dallaj, 1984, σελ. 665· Schofield, 2004, σελ. 89-94. 
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 Bianchi, 1997, σελ. 290-291. Ο Giussano μνημονεύει την απόφαση να χειροτονηθεί αρχιεπίσκοπος την ίδια μέρα (7 
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ετερόδοξο. Στην πολιτική σφαίρα, και οι δύο φέρονται να συγκρούστηκαν με την κοσμική εξουσία, επιδιώκοντας μια οριοθέτηση 
του spazio sacro και διεκδικώντας την αυτονομία της Εκκλησίας. Τέλος, σε επίπεδο αρχιτεκτονικό, αμφότεροι παρενέβησαν 
στην δόμηση του πολεοδομικού ιστού της πόλης, στην ανέγερση νεόδμητων ναών και διακόσμησης του εσωτερικού των 
Εκκλησιών, βλ. σχετικά La città rituale, 1982· Majo, 1983, σελ. 68-71· Geddo / Paoli, 1997, σελ. 298-299. 
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 Prosperi, 1988, σελ. 115-120· Bianchi, 1997, σελ. 291-295. 
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 Χαρακτηριστικά ο Agostino Valier τόνισε μετά τον θάνατό του Carlo πως «αυτός είναι ένας νέος Αμβρόσιος που κλήθηκε 
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την Burzer, 2011, σελ. 206-207). Αναφορικά με διάφορες ανάλογες αναφορές, βλ. Bianchi, 1997, σελ. 295-296. 
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 Burzer, 2011, σελ. 207. 
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 Ο τύπος του έφιππου Αμβροσίου, γνωστός από τον 14
ο
 αιώνα, άρχισε να διαφοροποιείται επί Carlo και να παραλλάσσεται 

τα επόμενα χρόνια αναλόγως τον παραγγελιοδότη, βλ. Crivelli, 1997, σελ. 287-288· Geddo / Paoli, 1997, σελ. 299-301. 
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 Biscottini, 1998, σελ. 23-29. 
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Λομβαρδία, παρατηρείται σε έργα του Cerano και του εργαστηρίου του (εικ. 102).637 Το ίδιο 

συμβαίνει και σε πολλές εικόνες στο Μιλάνο επί Federico Borromeo, όπου μονάχα το βιβλίο 

του ως Πατέρα της Εκκλησίας, η ποιμαντορική ράβδος και το φραγγέλιο θυμίζουν την 

παλαιότερη εικονογραφική παράδοση, εντός όμως ενός πλαισίου βαθιάς πνευματικότητας 

και ηρεμίας σε αντίθεση με τις δυναμικές και πολεμικές αναπαραστάσεις παλαιότερα.638 Η 

στενή συσχέτιση και πολλές φορές ταύτιση μεταξύ των δύο αγίων γίνεται στην βάση της 

δόμησης του Carlo ως άλλου προστάτη-αγίου της πόλης.639 Ακολούθησαν εικονογραφήσεις 

αγιολογικών κειμένων κι αγιογραφίες, αλλά και σειρά έργων στο Μιλάνο, όπως το ζεύγος 

εικόνων των Genovesino και Morazzone στο βορινό σκευοφυλάκιο του Duomo το 1618 (εικ. 

194-195) ή την απόδοση του Αγίου Αμβροσίου με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

Borromeo από τον Cerano το 1610 στην θριαμβική αψίδα της Ρώμης κι από τον Procaccini 

στον Duomo το 1618. Η συσχέτιση και κοινή τους παρουσία επεκτάθηκε και σε 

προμετωπίδες εκκλησιαστικών και λειτουργικών εγχειριδίων, όπως το Missale Ambrosianum 

του 1609 (εικ. 187), αφιερωμένο στον Federico Borromeo, απεικονιζόμενοι εκατέρωθεν ως 

institutor (Αμβρόσιος) κι ως reformator (Carlo) αντίστοιχα, ενσωματώνοντας εν μέσω 

αλληγοριών την αρχαία και σύγχρονη ιστορία της επισκοπής.640 Η από κοινού απεικόνισή 

τους κι η σημασία που τους δινόταν από την τοπική Εκκλησία σε σχέση με την ιστορία της 

λομβαρδικής μητρόπολης αποτυπώνεται και στους διάφορους χάρτες του Μιλάνο του 

πρώτου μισού του 17ου αιώνα. Η πανοραμική άποψη του Μιλάνου από τον Bernardino 

Bassano το 1640 σε σχέδιο του Francesco Lampugnani μας δίνει την εικόνα μιας πόλης (εικ. 

188), όπου κυριαρχούν οι εκκλησίες, οι ναοί κι οι ιεροί χώροι, ενώ ψηλά στον ουρανό 

δεσπόζουν οι Αμβρόσιος και Carlo ως προστάτες-άγιοι. 

 Οι εικόνες της Αποθέωσης πέραν του τοπικού τους χαρακτήρα, απηχούσαν βασικές 

επιδιώξεις και διακηρύξεις της Καθολικής Εκκλησίας, όπως η λατρεία των αγίων και 

τρέχουσες αντιλήψεις γύρω από το φλέγον ζήτημα, όπως διατυπώθηκαν από τον Roberto 

Bellarmino στις Controversiae641 , οι οποίες και αποτέλεσαν εξειδίκευση των θέσεων της 

Εκκλησίας μετά το πέρας της Συνόδου. Η σχετική θεολογική θέση του Bellarmino περί της 
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 Αναπαραγωγές του έργου του Cerano εντοπίζουμε στην Galleria Arcivescovile του Μιλάνο, που αποδίδεται στον Antonio 
Maria Crespi Castoldi μεταξύ 1610-1620 κι είχε προέλευση την συλλογή του αρχιεπισκόπου του Cesare Monti, βλ. Geddo / 
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προτεσταντικές θέσεις. Στο πρώτο μέρος της έβδομης Controversia με τίτλο De Ecclesia Triumphante ο Bellarmino αγγίζει το 
ζήτημα της λατρείας των αγίων. Ο Ιησουίτης ιερωμένος, αναφορικά με την λατρεία των αγίων, δεν αρκέστηκε στην έρευνα της 
εκκλησιαστικής παράδοσης. Για αυτόν το θεμελιώδες ερώτημα ήταν η αναγνώριση της μακαριότητας (beatitudine), όπου μέσω 
αυτής τονίζεται έμμεσα η λειτουργία του Καθαρτηρίου. Σύμφωνα με τον Bellarmino «οι ψυχές των ευσεβών εκείνων ανθρώπων 
που αποχωρίστηκαν το σώμα τους και δεν έχουν ανάγκη να αποκαθαρθούν γίνονται άμεσα αποδεκτοί και αγάλλονται του 
προνομίου να κοιτούν ευδιάκριτα τον Θεό». Ο αψεγάδιαστος βίος του αγίου του έδινε, σύμφωνα με τον Bellarmino, το 
ανεκτίμητο προνόμιο να γίνεται άμεσα δεκτός post mortem και να χαίρει της μακαριότητας. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο Ιησουίτης 
καρδινάλιος αντέκρουσε τις θέσεις του Καλβίνου, σύμφωνα με τις οποίες μονάχα ο Χριστός μπορούσε να εισέλθει στο άβατο 
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αγίων στο εσωτερικό ενός ευρύτερου ζητήματος, αυτού της κοινωνίας των αγίων (comunione dei santi). 
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visio beatifica κάνει λόγο για την μεταθανάτια κατάσταση του Borromeo και τον βαθμό της 

θείας διαμεσολάβησής του, κάτι που φέρεται να αντανακλούν οι εικόνες της Αποθέωσης.642 Η 

προσπάθεια εικονοποίησης τέτοιων θεολογικών ζητημάτων απασχολούσε εκείνη την 

περίοδο τους καλλιτέχνες, όπως φαίνεται κι από την σύνθεση του Tanzio da Varallo στην 

Beata Vergine Assunta στο Fontaneto d’Agogna (εικ. 196) με θέμα την Κοινωνία των Αγίων 

(comunione dei santi), όπου στο πρώτο επίπεδο οι άγιοι Borromeo, Φραγκίσκος, Ιωάννης και 

Ιερώνυμος φαίνεται να οδηγούν το βλέμμα του θεατή στο βάθος και την Αγία Τριάδα.  

 Αναφορικά με τα ενδυματολογικά στοιχεία, η απεικόνιση των αμφίων του Carlo 

συμφωνούσε με τις Αντιμεταρρυθμιστικές, και όχι μόνο, θεωρίες περί της θρησκευτικής 

τέχνης. Χαρακτηριστικά ο Molanus υπογράμμιζε στο De picturis et imaginibus sacris πως οι 

άγιοι-επίσκοποι θα έπρεπε να απεικονίζονται μετά θάνατον όπως επί γης, ώστε να 

καταδεικνύεται η ιδιότητα με την οποία έδρασαν.643 Παρομοίως, ο Vasari στα 1568 στη Vita 

του Fra Angelico έγραφε πως «αυτά τα μακάρια πνεύματα δεν θα μπορούσαν να 

αναπαριστούνται με διαφορετικό τρόπο στους ουρανούς, ή καλύτερα δεν θα ήταν αυτό 

δυνατόν αν είχαν σωματική παρουσία».644  

 Εν ολίγοις, οι σκηνές της Αποθέωσης του Carlo Borromeo αντανακλούν διδάγματα σε 

κυρίαρχες θέσεις της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, προτείνοντας με οπτικά μέσα μια 

επουράνια σφαίρα κατανοητή μέσω της ανθρώπινης αντιληπτικής ικανότητας, διατηρώντας 

τον πολεμικό τους χαρακτήρα απέναντι στην θρησκευτική ετεροδοξία και κυρίως τους 

προτεστάντες (εικ. 174).645 Παράλληλα, αντανακλούν το ρητορικό τρίπτυχο του Κικέρωνα 

(docere-delectare-muovere), κοινό τόπο μεταξύ των εκκλησιαστικών συγγραφέων και 

παραγγελιοδοτών, όπου κάθε καλλιτέχνης όφειλε να προκαλεί την τέρψη, την συγκίνηση και 

διδαχή του πιστού μέσω των εικόνων, αλλά και να παρακινεί στην μίμηση του προτύπου.646  

4.2.) Χαρακτικά 

 Η παραγωγή έργων χαρακτικής με θέμα την εικόνα του San Carlo ήταν μεγάλη τον 17ο 

αιώνα647, ενώ δημιουργήθηκε μια μακρά παράδοση και διάδοση μικρών φορητών εικόνων 
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αυτού του ψευδούς κόσμου, αλλά ενατενίζοντας σαν υπόδειγμα κάθε μέρα τα θαυμαστά έργα του ένδοξου αγίου και 
προχωρώντας με σθένος στην μίμησή τους, έτσι ώστε να μπορέσεις επιτέλους, μαζί του, να δεις τον Κύριο στο φως της 
επουράνιας δόξας», βλ. Grattarola, 1614, σελ. 580. 
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 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ρωμαίου εκδότη Andrea Vaccario, ο οποίο στην απογραφή των έργων του το 1614 
κατέγραφε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό χαρακτικών με πρωταγωνιστή τον San Carlo, βλ. Ehrle, 1908, σελ. 59-66. 
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(santini)648 τους επόμενους αιώνες μέχρι και τις μέρες μας, αν και μονάχα ένα μικρό μέρος 

των χαρακτικών εκείνης της περιόδου σώζεται σήμερα. Η παραγωγή χαρακτικών με θέμα τον 

Borromeo ήταν ευρεία μετά το 1584, παρουσίασε ωστόσο μια φυσιολογική αύξηση την 

περίοδο της αγιοποίησης. Ένας από τους ευρύτατα διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους 

ήταν ο λεγόμενος Vita et Miracula, ο οποίος χρησιμοποιείτο συχνά εκείνα τα χρόνια 

αναφορικά με την προώθηση των λατρειών άλλων beati moderni, όπως οι Borromeo, Neri, 

Λογιόλα, Saverio, Kostka κ.α. (εικ. 197-199). Η συνθετική του δόμηση υλοποιείτο με την 

κεντρική απεικόνιση του εκάστοτε αγίου σαν σε αναπαράσταση ενός επιζωγραφισμένου 

τοίχου Αγίας Τράπεζας, γνωστού ως dossale, ενώ πλαισιωνόταν τριγύρω από μικρότερες 

σκηνές που αναφέρονταν στις πράξεις και θαύματα του αγίου. 

Η μορφή του αναδιπλούμενου αυτού μονόφυλλου χαρακτικού προσέφερε μια φορητή κι 

οικονομικότερη εικόνα σε σχέση με αντίστοιχες θρησκευτικές απεικονίσεις που εμφανίστηκαν 

στο γύρισμα του αιώνα εν είδει μικρών εντύπων (opuscoli), όπως για παράδειγμα του Βέλγου 

Valerian Regnard για τους Λογιόλα649 και Saverio ή του Cesare Bonino για τον Borromeo. Σε 

περιπτώσεις, μάλιστα, αγιοποιήσεων και διάδοσης λατρειών υποστηριζόμενων από 

σημαντικούς εκκλησιαστικούς φορείς, όπως οι Ορατοριανοί κι οι Ιησουίτες, οι μοναχοί 

μοίραζαν τα χαρακτικά δωρεάν στους πιστούς κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και 

λειτουργιών στις δικές τους εκκλησίες.650 

Σε εικονογραφικό επίπεδο, οι πλευρικές σκηνές των χαρακτικών συχνά αντλούσαν τα 

θέματά τους από ήδη υπάρχοντες κύκλους βοηθώντας στην ευρύτερη κυκλοφορία τους. Τα 

χαρακτικά διατηρούσαν τις ίδιες επιδιώξεις με τα σύνολα αποτελώντας ad hoc 

εικονογραφικούς τύπους προσανατολισμένους περισσότερο στην ιδιωτική λατρεία. Ωστόσο, 

η διάταξή τους προσέβλεπε σε κάτι παραπάνω, καθώς η στοίχιση των μικρών σκηνών γύρω 

από μια μεγαλύτερη κεντρική δεν αποτελούσε μονάχα μια μορφή οργάνωσης και 

διευκόλυνσης του πιστού να διαλογιστεί, αλλά παραδοσιακές πρακτικές προσευχής, όπως 

αυτήν του ροζαρίου, με την αναπόφευκτη υιοθέτηση του αντίστοιχου εικονογραφικού τύπου ή 

του συναφούς θέματος των Επτά Πράξεων του Ελέους. Πολλά παραδείγματα χαρακτικών 

μιμούνται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό αυτή την διάταξη μέσω της ψευδαισθησιακής 

απεικόνισης των κυκλικών διαχώρων εν είδη φυτικών μοτίβων, τα οποία μαζί σχηματίζουν 

μια αλυσίδα· μια μορφή συνθετικής δόμησης οικεία στην καθολική εικαστική παράδοση, 

απηχώντας εικονοστάσια της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου.651 Ο λατρευτικός χαρακτήρας 

των χαρακτικών λειτουργούσε ως υποκατάστατο της Αγίας Τράπεζας, όπως παρακινούσε κι 

η ευλαβική στάση των αγίων στο κεντρικό διάχωρο, προσευχόμενοι ενώπιον ενός βωμού.652 

Η στάση του τιμώμενου προσώπου στην κεντρική σκηνή αποτέλεσε κοινό τόπο στην 
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 Αναφορικά με τα μικρού μεγέθους santini και την λειτουργία τους, βλ. Santi e santini, 1985· για την περίπτωση του Carlo 
Borromeo, βλ. Talò, 2010. 
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 Regnard, 1600 και 1600a. 
650

 Noyes, 2010, σελ. 141. 
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 Garrison, 1949, σελ. 139-156. 
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 Noyes, 2010, σελ. 143-145. 
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εικονογραφία των νεοφανών αγίων (εικ. 200-203) και στην περίπτωση του Borromeo άρχισε 

να διαμορφώνεται πολύ πριν το 1610 και λίγα μόλις χρόνια μετά τον θάνατό του, όπως 

φαίνεται σ’ένα πρώιμο χαρακτικό (εικ. 14), αποδιδόμενο στον Tempesta κι αφιερωμένο στον 

Federico Borromeo. 653  Ο τρόπος απεικόνισης στο κέντρο αποτυπώνει τις οδηγίες του 

διατάγματος που συντάχθηκε λίγο πριν την αγιοποίηση κι έμελλε να αποτελέσει έναν αρκετά 

διαδεδομένο κι αναγνωρίσιμο τύπο στην εικονογραφία του, χρησιμοποιημένο πολλαπλώς 

από ζωγράφους, γλύπτες και χαράκτες. 654  Παρουσιάζει έναν ζηλωτή κληρικό, όπου η 

σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας του σε συνδυασμό με τα συμπληρωματικά στοιχεία στην 

πλαισίωση υπογράμμιζαν τις χριστιανικές αξίες που προωθούσε μια εικόνα με θέμα μια 

ιερατική μορφή.655  

Εν συνεχεία, οι δεκατέσσερις μικρότερες σκηνές, επτά σε κάθε μεριά, που παρατηρούνται 

εκατέρωθεν της κεντρικής περιλαμβάνουν λίγες μορφές, ενώ στην βάση τους διατηρούνται 

επιγραμματικές περιγραφές σε μορφή περγαμηνής γραμμένες στην λατινική γλώσσα, 

ακολουθώντας τα πρότυπα αρκετών δημόσιων συνόλων εκείνα τα χρόνια. Τα θέματα 

αντλούν από τον αρκετά διαδεδομένο τύπο των Επτά Πράξεων του Ελέους, ενώ πρότυπα 

εντοπίζονται και στο πρόσφατο Icones Operum Misericordiae656 (1586) με χαρακτικά του 

Mario Cartaro και κείμενα του Giulio Roscio, τo οποίο o Tempesta είχε λάβει υπόψη.657 Η 

επιλογή των Επτά Πράξεων του Ελέους ως πλαισίωση της μορφής του Borromeo 

καταδεικνύει στοιχεία της υπό εξέταση αγιότητας και προοικονομεί πτυχές δόμησης της 

εικονογραφίας, όπως θα καλλιεργηθούν τα επόμενα χρόνια στο Μιλάνο και στην ιταλική 

χερσόνησο μέσω συνόλων, μεμονωμένων έργων σε Εκκλησίες, χαρακτικών, λοιπών 

διακοσμήσεων, ακόμα και ολόκληρων περιοχών όπως τα Sacri Monti της Βόρειας Ιταλίας. 

Τα πλευρικά θέματα που αφορούν τις σωματικές πράξεις παραπέμπουν πιθανώς στην 

δραστηριότητα και παρουσία του αρχιεπισκόπου στην περίοδο του λοιμού, ενώ η αναφορά 

στις πνευματικές πράξεις του ελέους δομείται στη βάση του γενικότερου 
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 Noyes, 2010 σελ. 148-158. Σύμφωνα με την Noyes, η πραγμάτευση και απόδοση με τέτοιον τρόπο της εικόνας των 
Borromeo, Λογιόλα, Saverio και Neri, δίνει την εντύπωση μιας άχρονης απεικόνισης ιερών μορφών ταυτιζόμενων με τα 
φυσιογνωμικά γνωρίσματα σύγχρονων κι αξιοσέβαστων μεν, μη αγιοποιημένων ή οσιοποιημένων δε προσωπικοτήτων. Αυτός ο 
τύπος αποτέλεσε κοινή επιδίωξη των καλλιτεχνών και παραγγελιοδοτών στα πλαίσια εικονογραφήσεων των νεοφανών αγίων 
της περιόδου και το θεωρεί ως κάποιου είδους ενσωματωμένης προσωπογραφίας (personated portrait). Θεωρεί, αφού μετήλθε 
σειράς πηγών της εκκλησιαστικής θεωρίας της τέχνης της περιόδου, πως αυτού του είδους οι απεικονίσεις ήταν ισοδύναμες σε 
αξία με την θεολογική εξήγηση (exegesis) των εικαστικών έργων, δηλαδή της έκφρασης στην πορεία της ιστορίας των ίδιων 
χριστιανικών αληθειών από διαφορετικά μεταξύ τους πρόσωπα (δηλ. αγίους), οι οποίες ενσωμάτωσαν και μεταλαμπάδευσαν 
ένα ενοποιημένο κι ιερό μήνυμα, ώστε η ατομικότητά τους να καθυποτάσσεται στην οικουμενική σημασία του μηνύματος. Αυτή η 
πρακτική συνιστά μια ταυτόχρονη συμπίεση και υποχώρηση της ανθρώπινης ιστορίας για χάριν αντανάκλασης της ιερής 
ιστορίας –και των συνεπαγόμενων θεολογικών και πνευματικών αληθειών αυτής– με πιο άμεσο και κατανοητό τρόπο στον 
θεατή-πιστό. Κατ’αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούσε από την μία την Εκκλησία στην επιβεβαίωση των πολεμικών της αξιώσεων, 
παρά τις αντιδράσεις που εξέφραζαν ορισμένοι από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της περιόδου αναφορικά με την 
συνταύτιση εικαστικά αγίων με σύγχρονες προσωπικότητες, κι απ’την άλλη τους υποστηριχτές των δικών τους υποψηφίων 
προς αγιοποίηση, οι οποίοι προωθούσαν και προπαγάνδιζαν οπτικώς και εξηγητικώς τις νέες αυτές λατρείες.   
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 Noyes, 2010, σελ. 148-158. Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση των Neri και Λογιόλα, οι αντίστοιχες πρώιμες 
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αντιμεταρρυθμιστικού του έργου ως επίσκοπος του Μιλάνο κι εκτελεστής των αποφάσεων 

του Τριδέντου. Φαίνεται πως από πολύ νωρίς η εικόνα του Carlo εκφραζόταν από τον βίο και 

την δράση του, έστω κι αν δεν λάμβανε ιδιαίτερα σαφή και συγκεκριμένο προσανατολισμό σε 

επίπεδο θεματολογίας.  

Απομένει η σύνθεση της κορυφής με την απεικόνιση των προσωποποιήσεων των 

θεολογικών αρετών (virtù teologali), συνοδευόμενων από επιγραφές, γραμμένων στα 

λατινικά όπως και στις παράπλευρες σκηνές. Η παρουσία τέτοιων θεολογικών συμβολισμών 

σε έργα χαρακτικής με θέμα τον Borromeo δεν ήταν ασυνήθιστη σε μια πρώιμη περίοδο, 

όπως παρατηρήσαμε στην σύνθεση του Carracci (εικ. 15). Η εισαγωγή, ωστόσο, των 

θεολογικών αρετών (caritas-fides-spes) στην επίστεψη προωθεί στοιχεία αναφορικά με την 

μελλοντική αγιογραφική αποτίμηση του αρχιεπισκόπου, υπογραμμίζοντας την post mortem 

ατμόσφαιρα αγιοσύνης γύρω από το όνομά του, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη η θεολογική τους 

σημασία στην απόδοση της αγιότητας. 

Παραλλαγές της εικόνας με την ίδια διάταξη αλλά διαφοροποιημένα τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά υπάρχουν αρκετές, όπως το έργο ενός αγνώστου στην έρευνα (εικ. 204) που 

παρουσίαζε τον Borromeo με περισσότερο λεία χαρακτηριστικά προσώπου, όπως την 

έλλειψη γενιού, ρυτίδων έκφρασης, αλλά και την εξομαλυμένη μύτη, η οποία θεωρείται 

παραδοσιακά το κατεξοχήν γνώρισμα ταυτοποίησης του Carlo Borromeo.658 Εν συγκρίσει με 

το προηγούμενο, αν και παρουσιάζει ομοιότητες, πλην της κεντρικής εικόνας, δεν αναφέρεται 

στο σημείο της επιγραφής η χρονολογία εκτέλεσης, καθώς κι η παπική άδεια κυκλοφορίας 

(privilegio papale). Τέτοια έργα ενδέχεται να αποτέλεσαν είτε παραδείγματα πειραματισμού 

του άγνωστου σήμερα χαράκτη, είτε πρώιμές εκδοχές που δεν έγιναν αποδεκτές.659 

Tο χαρακτικό του Tempesta γνώρισε ευρεία διάδοση, ώστε επανακυκλοφόρησε την 

περίοδο αγιοποίησης του Borromeo από τον Guglielmo de Rossi, όπου η μορφή του 

παρουσίαζε λίγες, πλην ουσιαστικές, τροποποιήσεις660 σε σχέση με το πρωτότυπο του 1588 

(εικ. 205), παγιώνοντας τον Carlo ως άγιο, εναρμονίζοντάς τον με τις πλαϊνές σκηνές και 

επιβεβαιώνοντας τους υπαινιγμούς της πρώιμης σύνθεσης και διάταξης του χαρακτικού, 

όπου τον εμφάνιζε ως μια ιερή κι άγια μορφή. Η απεικόνιση πλευρικά των Επτά Πράξεων του 

Ελέους και των Θεολογικών Αρετών ήταν επίκαιρη την δεδομένη χρονική περίοδο, όπως 

δείχνει κι η προσθήκη του φωτοστέφανου, βεβαιώνοντας την αγιότητα της κεντρικής μορφής. 
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Εντούτοις, η εμφάνιση/ένδυση του Borromeo, η απουσία κάθε συμβολισμού ή γνωρίσματος 

που να παραπέμπει στην ιδιότητα ως επισκόπου, ακόμη και στην επιγραφή, σε συνδυασμό 

με την πλήρη αποσύνδεση των σκηνών από τα quadroni, υποδηλώνουν πως η διάδοση των 

σχετικών χαρακτικών υποστηρίχτηκε από τον ρωμαϊκό περίγυρο αντανακλώντας τις 

διεργασίες αναφορικά με την επίσημη εικόνα του αρχιεπισκόπου. 

Πέραν, όμως, αυτού του είδους εμφάνισης της εικόνας του Borromeo, εμφανίστηκαν κι 

άλλες παραλλαγές με παρόμοια συνθετική διάταξη, διαφορετική ωστόσο θεματολογία στα 

πλευρικά διάχωρα και στη κεντρική σύνθεση. Ενδεικτικό ήταν το χαρακτικό του Φλαμανδού 

Pieter de Jode (εικ. 206) με τίτλο IL VERO RITRATTO, LA VITA, MORTE, FATTI, ET 

MIRACOLI DI SANTO CAROLO BORROMEO, PRETE E CARDINALE DEL TITOLO DI S. 

PRASSEDE, PATRITIO ET ARCHIVESCOVO DI MILANO κι αποτέλεσε δωρεά του Βέλγου 

Henrick Verachter προς τον Federico Borromeo, παρακινώντας τον να μελετήσει το 

παράδειγμα του εξαδέλφου του ως υπόδειγμα αρετής.661 

Οι πλευρικές σκηνές στο έργο του de Jode, σε αντίθεση με προηγούμενα χαρακτικά, 

καλύπτεται από αναπαραγωγές θεμάτων που αναπτύχθηκαν στα πρώτα quadroni του 

Duomo. Ο Φλαμανδός δεν παρεκκλίνει από τους αυθεντικούς εικονογραφικούς άξονες, έστω 

και αν σε αρκετές περιπτώσεις η απόδοση είναι σχηματική. Επιπλέον, προστίθενται άλλες 

δύο σκηνές, οι οποίες απ’την μία αφορούν γενικά τα θαύματα, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με 

τον τάφο, κι απ’την άλλη στέκονται στην τελετή αγιοποίησης του αρχιεπισκόπου από τον 

Παύλο Ε΄ το 1610, δείγμα ίσως της προσπάθειας σύνδεσης της αγιοσύνης με την επισκοπική 

δράση. Η κεντρική απεικόνιση του Borromeo ορίζεται ως ένα αληθινό πορτραίτο (vero 

ritratto), όπως σειρά εικόνων μετά τον θάνατό του. Όπως έχει επισημανθεί και σε άλλο 

σημείο, ο συγκεκριμένος όρος συνδέει, από την μία, τα πιστά φυσιογνωμικά και ιερατικά 

γνωρίσματα της μορφής, επιδιώκοντας, απ’την άλλη, μια μορφή ψυχογραφήματος και 

ανάδειξης αρετών του εικονογραφούμενου υποκειμένου με εικαστικό τρόπο, δίχως 

απαραίτητα να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στην ιστορική πραγματικότητα. Εντούτοις, τα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του αρχιεπισκόπου, όπως μας προσφέρονται στην κεντρική 

σκηνή, ανταποκρίνονται πιστά στα νεκρικά εκμαγεία που εμφανίστηκαν μετά το 1584 

καταδεικνύοντας την επιδίωξη απόδοσης του πρωτοτύπου. 662  Πάντως, οι συγκεκριμένες 

εικόνες δεν εκτελούνταν έχοντας μοναδικό σκοπό την πιστή απεικόνιση της φυσιογνωμίας, 

αλλά διατηρούσαν ευλαβικές και λατρευτικές λειτουργίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πλευρικές 

σκηνές, ενώ ταυτόχρονα εντάσσονταν σε πλαίσια ευρύτερων στρατηγικών υποστήριξης, 

όπως ήταν οι υποθέσεις διάφορων υποψήφιων αγίων, τις οποίες και προωθούσαν τάγματα, 

εκκλησιαστικές οργανώσεις, τοπικές Εκκλησίες, πόλεις κ.λπ.663 
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 Ο πλήρης τίτλος της επιγραφής είναι ο εξής: «Ill.mo & R.mo Dño/S. R. E. Cardinali, Archiepo Mediolanensi./Magni patrui 
VITAM brevi hac tabula, seu speculo/ropositam, ad quam suam, uti facit, concinnare feliciter/pergat, cultus sui, et observantiæ 
teßeram offert,/dedicatq,/Amplitud. E. devotiß. cliens/Hericus Verachter Belga» 
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 Burzer, 2011, σελ. 234. 
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 Noyes, 2010, σελ. 163. 
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Εν ολίγοις, η αφιέρωση του έργου, οι τίτλοι που αναγράφονται στην επιφάνειά του, ο 

τρόπος απεικόνισης της μορφής στην κεντρική σκηνή, καθώς κι οι παραστάσεις περιμετρικά 

παραπέμπουν σε μια πραγμάτευση της εικόνας περισσότερο οικεία στο περιβάλλον του 

Μιλάνου παρά της Ρώμης, όπου κι αναδεικνυόταν περισσότερο η ιδιότητα του Borromeo ως 

αρχιεπισκόπου. Κατά την Burzer, το χαρακτικό εκτιμάται ως ένα από τα ελάχιστα μετά το 

1610 που περιγράφει μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, υποστηρίζοντας μάλιστα πως 

ενδέχεται να κυκλοφόρησε μονάχα στο Μιλάνο. Το γεγονός, μάλιστα, πως ο De Jode δεν 

είχε δουλέψει ποτέ προηγουμένως στην Λομβαρδία, προκρίνει πως η διάδοση των quadroni 

(π.χ. σχέδια, χαρακτικά) θα ήταν εκτεταμένη βόρεια των Άλπεων.664 Το έργο του de Jode 

εκτιμάται στα πλαίσια διάδοσης της νέας λατρείας με το αντίστοιχο πρόσημο που προσέδιδε 

η τοπική Εκκλησία, ενώ αποτελεί αξιοσημείωτη ένδειξη ο αντίκτυπος που είχαν τα πρώτα 

quadroni στην διάδοση της λατρείας αυτής. 

Αντίστοιχα χαρακτικά με διαφορετική οπτική εκτελούνταν και κυκλοφορούσαν στην 

παπική πρωτεύουσα. Μεγάλος αριθμός μονόφυλλων χαρακτικών, αλλά και ολόκληρες σειρές 

εντοπίζονται στην συλλογή των Ρωμαίων συλλεκτών, χαρακτών και εκδοτών Michelangelo 

και Andrea Vaccario. Ένα απ’αυτά ενός ανωνύμου καλλιτέχνη (εικ. 207), συνοδευόμενο κι 

από επίσημη παπική άδεια κυκλοφορίας, περιγράφεται στις καταγραφές των συλλεκτών ως 

«ο San Carlo με θαύματα περιμετρικά, χαραγμένο από τον Giacomo Fiamengo».665 Το έργο 

ακολουθεί τα προηγούμενα στην διάταξη και στις επεξηγηματικές περιγραφές εν είδη 

πλαισίωσης, στην κεντρική και τις πλαϊνές σκηνές, ενώ αφιερώθηκε στον πριμηκύριο του 

Duomo, Giulio Cesare Visconti 666 . Μολαταύτα, τα στοιχεία του έργου παραμένουν 

προσκολλημένα στην κυρίαρχη μορφή δόμησης της εικονογραφίας κατά τα ρωμαϊκά 

πρότυπα, όπου στο κεντρικό διάχωρο ο Carlo απεικονίζεται γονατιστός ενώπιων ενός βωμού 

τιμώντας τον Εσταυρωμένο, ενδεδυμένος ως καρδινάλιος με την μπιρέτα χαμηλά δίπλα στο 

φραγγέλιο. Σε αντίθεση με το προηγούμενο έργο του de Jode, η εικόνα δεν προσδιορίζεται 

ως αληθινή, μάλλον εξαιτίας της αισθητής διαφοροποίησης των φυσιογνωμικών 

χαρακτηριστικών. Η επιλογή των θεμάτων στα μικρά διάχωρα μοιάζει να ελήφθη κατά την 

λογική των tondi του Tempesta στο theatrum του Αγίου Πέτρου, όπου περιγράφονται 

επεισόδια από το σύνολο του βίου –από την γέννηση ως τον θάνατο–, ενώ 

συμπεριλαμβάνονται ορισμένα από τα επισήμως εγκεκριμένα θαύματα. Τα θέματα αφορούν 

επεισόδια που έχαιραν της φήμης του «θαύματος» και όχι της δράσης ως επισκόπου.667 Η 
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 Grasby, 2009, σελ. 206. 
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 Burzer, 2011, σελ. 234-236. Η μελέτη της συλλογής των Vaccario βασίζεται στην απογραφή του 1614. Σύμφωνα με τον 
Ehrle, ο Giacomo Fiamengo ταυτίζεται με τον Ολλανδό χαράκτη και ζωγράφο Jacques de Gheyn II (1565-1629), βλ. Ehrle, 
1908, σελ. 61. 
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 Αξίζει να σημειώσουμε, πως ο Visconti διατηρούσε υψηλές διοικητικές θέσεις στην Εκκλησία του Μιλάνο (πρύτανης των 
canonici ordinari του Duomo, πριμηκύριος του ίδιου ναού), ενώ συσχετίστηκε με την εικονογραφία του Carlo και σε μελλοντικό 
χρόνο, καθώς ήταν παραγγελιοδότης ενός εκ των παρεκκλησίων του Sacro Monte της Αρόνα, στο οποίο θα φιλοτεχνείτο 
σύμφωνα με τα προσχέδια η γλυπτική μορφή της σκηνής της Απόπειρας κατά της ζωής του Carlo Borromeo, βλ. Burzer, 2011, 
σελ. 215-229. 
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 Αν προσέξουμε τις σύντομες περιγραφές των σκηνών, ορισμένα από τα θέματα που αντλούνται από τον βίο 
αντιμετωπίζονται εξίσου ως θαύματα, όπως η γέννησή του («Iddio Illustra il nascimento di San Carlo, con un splendore 
miracoloso»), η απόπειρα εναντίων του («San Carlo percosso da un’archibuggiata, miracolosamente resta illeso»), αλλά και η 
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εικονογραφία του έργου δεν μοιάζει να έχει τίποτα κοινό με την δόμηση της εικόνας του Carlo 

στο Μιλάνο τόσο σε σχέση με τα σύνολα του Duomo –ειδικότερα τα θαύματα– όσο και με 

μεμονωμένα έργα που φιλοτεχνούνταν αλλού. Ενδεικτικό του προσανατολισμού είναι και τα 

οικόσημα του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας και του πάπα Παύλου Ε΄ στην βάση του χαρακτικού 

εν είδει πυλώνων που βαστούν και υποστηρίζουν τον νέο άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Το 

ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την παραλλαγή που προσφέρει ο Raffaello Guidi μετά από 

σχέδιο του Tempesta (εικ. 109) και κυκλοφόρησε απ’τον Antonio de’Paoli το 1610.668 Το 

χαρακτικό, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, δεν διατηρεί αφιέρωση, φέρει τον τίτλο VITA ET 

MIRACULA S. CAROLI BORROMÆI, διαθέτοντας την ίδια συνθετική δόμηση, ενώ η στάση, 

ένδυση και παρουσία του Carlo απαντούν στο διάταγμα της Congregazione dei Riti περί 

τυπικής εικονογράφησης του ιεράρχη. Οι είκοσι μικρότερες σκηνές –με τις συνηθισμένες 

ένθετες περιγραφές τους– με επεισόδια από τον βίο και τα επίσημα θαύματα διατηρούν το 

σχήμα του Tempesta στα tondi του Αγίου Πέτρου, ενώ εικάζεται πως αναπαραγάγουν τα 

θέματά τους.669 

Το έργο του Raphael Sadeler I για λογαριασμό του επισκόπου του Τριδέντου Carlo 

Gaudenzio Madruzzo το 1611 (εικ. 208) ανήκει και αυτό στην ίδια παράδοση. Η οικογένεια 

χαρακτών Sadeler παρήγαγε σε αρκετές περιπτώσεις σχέδια και χαρακτικά με θέμα τον 

Carlo Borromeo ήδη από τα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα. Πέραν του εξεταζόμενου έργου 

του Raphael I, ανατέθηκαν παραγγελίες στους Justus και Raphael II Sadeler, από το 

περιβάλλον του Federico Borromeo ήδη πριν από το 1607.670 Ο παραγγελιοδότης του έργου 

αξίζει της προσοχής λόγω της παράδοσης της οικογένειάς του στην πολιτική σκηνή και τον 

επισκοπικό θώκο του Τριδέντου κατά το β΄ μισό του 16ου αιώνα.671 Η εκτίμηση του ίδιου για 

το έργο του Μιλανέζου αρχιεπισκόπου ήταν μεγάλη ιδιαίτερα στην αντιπροτεσταντική δράση 

του στην επισκοπή ευθύνης του, αλλά και στο μεταρρυθμιστικό του έργο, διαστάσεις που 

κατά τα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την παραγγελία κι αφιέρωση του χαρακτικού.672  

Το έργο παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα. Αν και 

δεν αλλάζει η γενική διάταξη των σκηνών σε σχέση με προηγούμενα χαρακτικά, 

διαφοροποιείται η μορφή της διάταξης αυτών. Η εμφάνιση των πλευρικών διαχώρων εν είδει 

                                                                                                                                                                      
μη ευπάθειά του κατά την διάρκεια της δράσης του στον λοιμό («Serve agl’appestati, gli ministra i Sacramenti, et non prende 
alcun’male»). 
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 Leuschner, 2005, σελ. 305. 
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 Κατά τον Leuschner, το χαρακτικό που αποδίδεται στον Guidi ίσως αποτελεί ένα από τα μοναδικά τεκμήρια των σκηνών των 
medaglioni του Tempesta, καθώς ο Guidi αναγνωρίζεται ως ένας εκ των συνεργατών του στον Άγιο Πέτρο, βλ. Leuschner, 
2005, σελ. 305-306. 
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 Τα έργα  δεν σώζονται παρά μόνον οι αναφορές της παραγγελίας εν είδει επιστολής προς τον Federico. Γράφει σχετικά ο 
Grattarola το 1607: «Παρήγγειλα να φιλοτεχνηθούν δύο σχέδια του Μακάριου, ένα με τα επεισόδια του βίου του και ένα με τα 
θαύματά του, ώστε να εγχαραχτούν από τον Sadeler στη Βαυαρία και να τυπωθούν εκεί, τα οποία θα εκτελέσει με δικά του 
έξοδα». Σύμφωνα με την Burzer, η εκτέλεση αυτών των έργων σφραγίστηκε με συμβόλαιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 
σε τόσο πρώιμη περίοδο παραγγέλθηκαν έργα που θα αφορούσαν θαύματα, τα οποία δεν είχαν ακόμα πλήρως εξετασθεί και 
επισήμως εγκριθεί από την Ρώμη. Το τελευταίο, μαζί και η θέληση του Grattarola να εκτελεστούν τα έργα εκτός της ιταλικής 
χερσονήσου υπονοούν ενδεχόμενη λογοκρισία από πλευράς της ρωμαϊκής κουρία, θυμίζοντάς μας την περίπτωση έκδοσης της 
βιογραφίας του Bascapé το 1592 στο Ingolastadt, βλ. Burzer, 2011, σελ. 244. Ενδεικτικά για τους Sadeler, βλ. Una dinastia, 
1992. 
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 Πριν τον Carlo Gaudenzio θήτευσαν κατά σειρά οι συγγενείς του καρδινάλιοι Cristoforo, Ludovico και Carlo Emmanuele 
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«καρπών» κληματαριάς δεν είχε παρατηρηθεί ξανά στην εικονογραφία του Carlo, αν και 

παρόμοιες εικόνες συνηθίζονταν σε αυτήν των Neri και Λογιόλα. Αυτή η οργάνωση ξεκινά 

από την κεντρική σκηνή με άξονα την σύνδεση του Carlo με την λατρεία του Σταυρού. Η 

στενή αυτή σχέση ενισχύεται από τις δύο ένθετες επιγραφές στο κεντρικό διάχωρο που 

παρουσιάζουν τον Carlo ταυτόχρονα ως κλήμα κι ως καρπό (imitatio Christi). Αμφότερες 

παραπέμπουν στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (15.5), όπου η πρώτη με την μορφή ταινίας 

τυλίγει τον Εσταυρωμένο αναγράφοντας «EGO SUM VITIS, VOS PALMITES» («Ἐγὼ εἰμὶ ἡ 

ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα»), ενώ η αποσπασματική673 συνέχεια «Qui manet in me et ego in 

eo hic fert fructum multum» (μτφρ. «ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 

πολύν») εντοπίζεται πλάι της τραπέζης. Τα θέματα των είκοσι τεσσάρων μικρών σκηνών 

καλύπτουν με χρονολογική σειρά τον βίο του Carlo από την γέννηση μέχρι τον θάνατο και 

την επουράνια αποθέωση, ενώ το θαυματουργό στοιχείο υπονοείται μονάχα σε ορισμένα 

επεισόδια του βίου και αόριστα στην τελευταία σκηνή στο κάτω δεξιά άκρο του έργου. Από 

εικονογραφική σκοπιά, οι σκηνές δεν έχουν κάτι κοινό με τα έργα του Duomo ή αυτά του 

Tempesta στον Άγιο Πέτρο είτε ακόμα με τις αναπαραγωγές του Ronchi, όπως θα δούμε 

παρακάτω. Ωστόσο, αν και δεν διαπιστώνονται άμεσες επιδράσεις, τα θέματα προωθούν την 

σημασία του επισκοπικού αξιώματος και ρόλου του Borromeo, δείγμα ίσως του αντίκτυπου 

της δράσης του Carlo στον ιταλικό βορρά, ακόμα και σε περιοχές πέραν των Άλπεων, όπου 

οι θρησκευτικές συγκρούσεις με τον προτεσταντισμό παρέμεναν.674 

Εκτός των διαδεδομένων μονόφυλλων, κυκλοφορούσαν επίσης συλλογές ή σειρές 

χαρακτικών κι εικονογραφημένοι βίοι, με μια αυξημένη πύκνωση κατά την περίοδο που 

εξετάζουμε. Μία από αυτές ήταν η σειρά οκτώ χαλκογραφιών του Matthaeus Greuter με τίτλο 

VITA E MIRACOLI DI S. CARLO BORROMEO CARDINALE DI S.TA R.A CHIESA DEL TIT. 

DI S.TA PRASSEDE, σε έκδοση του Andrea Vaccario το 1610 κι αφιερωμένης στον Ranuccio 

I Farnese, δούκα της Πάρμα και στενό φίλο του Federico Borromeo.675 Τα θέματα καλύπτουν 

τα επεισόδια του βίου και των θαυμάτων με υπεροχή των πρώτων έναντι των δεύτερων (εικ. 

209-216). Η συνθετική διάταξη πλησιάζει τα μονόφυλλα με το μεγάλο κεντρικό διάχωρο και 

τα πλαϊνά μικρότερα, έστω κι αν ο αριθμός των σκηνών στην πλαισίωση ήταν συγκριτικά 

μικρότερος. Επίσης, διατηρούν τον ίδιο ευλαβικό και διδακτικό χαρακτήρα, κάτι που 

ενισχύεται από τις συνήθεις πλέον σύντομες επεξηγήσεις στην βάση κάθε σκηνής. Το 

μοναδικό χαρακτικό που διαφέρει από το σύνολο της σειράς είναι το πρώτο, λειτουργώντας 

ως εξώφυλλο (εικ. 209). Η μορφή του Carlo βρίσκεται στο κέντρο εν μέσω μιας αψίδας, ενώ 

οι πλαϊνές σκηνές έχουν αντικατασταθεί από δύο προσωποποιήσεις της vita activa και vita 

contemplativa που στέκουν πάνω σε βάσεις, οι οποίες στις μετώπες κοσμούνται με σκηνές 
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αλληλογραφίας σε όλη την πρώτη δεκαετία του 17

ου
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από την αγιοποίηση στον Άγιο Πέτρο. Αναγράφονται ρήσεις (humilitas) που σχετίζονται με 

τον Carlo, θυρεοί (biscione) συνδεδεμένοι με το Μιλάνο, καθώς και οικόσημα (Πάπα Παύλου 

Ε΄ και Ranuccio I Farnese) του παραγγελιοδότη και του ποντίφηκα της αγιοποίησης. Η στάση 

του Borromeo κεντρικά προσεγγίζει την εικόνα στην εσωτερική κατασκευή του Αγίου Πέτρου, 

όπως αποτυπώθηκε στα χαρακτικά του Greuter και του Tempesta αναφορικά με τις 

σημαντικότερες στιγμές της αγιοποίησης. H στάση του Borromeo παραπέμπει ευθέως στο 

εικονογραφικό διάταγμα, ενώ μέσω της διάταξης της αψίδας γίνεται μνεία στην λειτουργία του 

ως πρίγκιπας της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπου κάθε λιθάρι που την δομεί φέρει κι έναν 

τίτλο του Borromeo με σημαντικότερο εκείνο του καρδιναλίου στην επίστεψη. 

Επεξηγηματική είναι η απεικόνιση των προσωποποιήσεων της vita activa και vita 

contemplativa, στην βάση των οποίων διαμοιράζεται η λατινική επιγραφή IN AMBABUS 

FLORUIT («άνθισε σε αμφότερες»). Η έμφαση στην ανάδειξη των vita activa και 

contemplativa στον Carlo ακολουθεί την δόμηση της εικόνας και του κυρίαρχου μοντέλου 

αγιότητας στην φιλολογική παραγωγή, λαμβάνοντας ιδιαίτερες συνδηλώσεις από περιοχή σε 

περιοχή. Η προσπάθεια, εν προκειμένω, εξισορρόπησης μεταξύ τους βρίσκεται κοντά στον 

κύκλο του Tempesta και τα ρωμαϊκά πρότυπα, με κοινό χαρακτηριστικό την αποτύπωση 

θεμάτων απ’όλο το φάσμα του βίου του Borromeo κι όχι από μία συγκεκριμένη περίοδο. Στα 

επόμενα φύλλα αναπαριστώνται συνολικά είκοσι εννέα επεισόδια του βίου και είκοσι 

θαυμάτων (δεκαεπτά εγκεκριμένα από τα συνοδικά δικαστήρια της Ρώμης μαζί με άλλα τρία 

από τον κύκλο του Duomo). Τα θέματα του βίου αφορούν επεισόδια που δεν αναλύονται στα 

σύνολα του Μιλάνου, όπως η φερόμενη ως θαυματουργή σκηνή της γέννησης ή η μεγάλη 

προσέλευση του κοινού στις επιθανάτιες τελετές. Η διάταξη των σκηνών ακολουθεί εν 

πολλοίς αυτήν του πρώτου φύλλου διατηρώντας ένα μεγάλο κεντρικό διάχωρο εν μέσω μιας 

αψίδας, την σχεδίαση έξι μικρότερων πλευρικών στην θέση των προσωποποιήσεων, όλα 

ενσωματωμένα σ’ένα ενιαίο πλαίσιο ψευδαισθησιακής αρχιτεκτονικής. Σε εικονογραφικό 

επίπεδο, ο δημιουργός των σκηνών δεν έλαβε υπόψη τα σύνολα του Duomo και του 

Tempesta –αν δεχτούμε το έργο του Guidi ως αναπαραγωγή των θεμάτων– προσφέροντας 

δικές του αποδόσεις.676 

Εκτός των συλλογών χαρακτικών, κυκλοφορούσαν ευρύτατα κι εικονογραφημένοι βίοι 

αγίων, όπως αυτός του Cesare Bonino με ξυλογραφίες του Alberto Ronchi που 

ολοκληρώθηκε το έτος της αγιοποίησης κι αφιερώθηκε στον Vicario del Provvisione και στο 

Consiglio dei Sessanta Decurioni της πόλης.677 Έντυπα αυτού του είδους, παραδοσιακών ή 

και νεοανακυρηγμένων αγίων, τυπώνονταν με μεγάλη συχνότητα και διαδίδονταν με ευκολία 
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 Burzer, 2011, σελ. 243-244. Η αντίθεση με τα quadroni είναι ιδιαιτέρως αισθητή, καθώς σε ορισμένες σκηνές διαφοροποιείται 
πλήρως η αφήγηση, όπως για παράδειγμα η σκηνή με την πώληση του Πριγκιπάτου της Όρια (εικ. ). Εν προκειμένω, ο Carlo 
παρουσιάζεται παθητικός και σχεδόν αδιάφορος αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν δίπλα του παραμένοντας προσηλωμένος 
στην περισυλλογή του ενώπιων του Εσταυρωμένου, σε αντίθεση με την σκηνή του Cerano το 1602 με τον ενεργητικό και 
δυναμικό αρχιεπίσκοπο. Σύμφωνα με την Burzer, ο Greuter στην συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και σε άλλες, φροντίζει να 
συσχετίσει το επεισόδιο με την vita contemplativa αντιστρέφοντας το quadrone του Duomo και προσεγγίζοντας αισθητά τις 
αξιώσεις της ρωμαϊκής κουρία για το προτεινόμενο μοντέλο αγιότητας του Carlo Borromeo. 
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 Για μια πρόσφατη μελέτη του έργου, βλ. Zardin, 2010. 
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στην καθολική επικράτεια την περίοδο που συζητάμε.678 Ο Federico Borromeo φρόντιζε να 

κυκλοφορούν στο Μιλάνο, ενώ διατηρούσε στην συλλογή του μεγάλο αριθμό αυτών των 

βίων, εκτιμώντας τα ως πηγές για την εκτέλεση σειράς χαρακτικών, αφιερωμένης στους 

αγίους της Αμβροσιανής Εκκλησίας· μια παραγγελία που δεν βεβαιώνεται.679 

Οι εικονογραφημένες βιογραφίες των Λογιόλα και Saverio από τον Regnard αποτελούν 

πρότυπα, ενώ χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η πολλαπλώς ανατυπωμένη βιογραφία του 

Pedro de Ribadeneira για τον Λογιόλα σε χαρακτικά και σχέδια των Φλαμανδών Jean-

Baptiste Barbé και Peter Paul Rubens αντίστοιχα. 680  Αντίστοιχη περίπτωση ήταν κι η 

βιογραφία του Pietro Giacomo Bacci για τον Filippo Neri, της οποίας η μακρόχρονη σύνθεση 

–τόση όση κι περίοδος εξέτασης της υπόθεσης– ολοκληρώθηκε το 1622, αν και ήταν έτοιμη 

από χρόνια (1609-1614), με λιθογραφίες του Luca Ciamberlano σε σχέδια του Guido Reni με 

θέματα απ’τον βίο και τα θαύματα του ιεράρχη, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα κι 

απεικονίσεων των Borromeo και Λογιόλα τονίζοντας την κοινή πορεία εξέτασης των 

υποθέσεών τους.681 Ανάλογα εγχειρήματα ίδιας δομής, διακόσμου, επιδιώξεων κι ευρείας 

κυκλοφορίας συνιστούσαν οι εκδόσεις βιβλίων κατήχησης και της Βίβλου, όπως τα 

Evangelicae Historiae Imagines του 1593 ανατυπωμένα σε συνεχείς εκδόσεις υπό τον τίτλο 

Adnotationes et meditationes in Evangelia του Ιησουίτη Jerome Nadal σε χαρακτικά των 

Bernardino Passeri, Maarten de Vos, Anton και Hieronymus Wierix.682 

Το μικρό έντυπο (opuscolo) του Bonino δεν αποτέλεσε μια ακόμα βιογραφία ή έναν ακόμα 

πανηγυρικό, μια έκδοση ανάλογη εκείνων της σχετικής φιλολογικής παραγωγής της 

περιόδου, αλλά έναν εικονογραφημένο οδηγό ευρείας διάδοσης.683 Πέρα από την αφιέρωση 

και λίγες εισαγωγικές αράδες, οι υπόλοιπες σελίδες κατακλύζονται από ξυλογραφίες με 

θέματα από τον βίο και τα θαύματα του Borromeo, σε συνέχεια των εικονογραφικών 

συνόλων του Μιλάνο, εμπλουτισμένων με προσωπογραφίες και «veri ritratti» του ιδίου. 

Η εκλεπτυσμένη διακόσμηση της προμετωπίδας του έργου –με τις αλληγορικές μορφές 

των Αρετών, τους θυρεούς της οικογένειας των Borromeo και της πόλης του Μιλάνου, καθώς 
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 Τέτοιοι βίοι ήταν αρκετοί. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε αυτόν του Francesco da Paola το 1584 σε επιμέλεια του 
Pietro de Nobili και διακοσμημένο με λιθογραφίες από τον Ambrosio Brambilla, της Αικατερίνης της Σιένα από τον παλαιότερο 
βίο του Raimondo da Capua σε επανέκδοση με χαρακτικά από τους Francesco Vanni και Pieter de Jode και έναν νέο 
συνταγμένο από τον Δομινικανό Michael van Ophoven που εκδόθηκε στην Αμβέρσα το 1603 με εικόνες του Philippe Galle, την 
πολύ γνωστή συλλογή χαρακτικών σχετικών με ερημίτες αγίους που εμφανίστηκε στην Βενετία το 1600 σε χαρακτικά των 
Maarten de Vos, Raphael I και Jan Sadeler, επίσης τα σχετικά έργα του Silvano Razzi αναφορικά αγίους κι αγίες της Τοσκάνης, 
βλ. αντίστοιχα Vita et miracula, 1584· Da Capua, 1597· Van Ophoven, 1603· Oraculum Anachoreticum, 1600· Razzi, 1593 και 
1595. 
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 Nicodemi, 1957, σελ. 669· Turchini, 1984, σελ. 51. 
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 Η γραπτή μορφή της βιογραφίας από τον Ribadeneira ολοκληρώθηκε κι εκδόθηκε για πρώτη φορά στα λατινικά το 1572 μετά 
από εντολή του τότε επικεφαλής των Ιησουιτών Francesco Borgia το 1566, βλ. σχετικά Ribadeneira, 1572. Η βιογραφία γνώρισε 
συνεχείς ανατυπώσεις τα επόμενα χρόνια (το 1583, 1584, 1586, 1587 , 1599, 1602, 1607, 1609, 1615 κ.α.) και μια εκτεταμένη 
εικονογράφηση το 1609. Η έκδοση του συγκεκριμένου έργου το 1609 συνέπιπτε, όχι τυχαία, με την οσιοποίηση του Λογιόλα το 
ίδιο έτος, υποδηλώνοντας ότι η σύνθεση της σειράς των χαρακτικών προετοιμαζόταν από καιρό και συνιστούσε μέρος της 
στρατηγικής των Ιησουιτών να καταδείξουν στο ευρύ κοινό, διαδίδοντάς την, την ατμόσφαιρα αγιοσύνης γύρω από τον ιδρυτή 
τους και τον προσδιορισμό του ως άγιο. Αναφορικά με την εικονογραφημένη αυτή έκδοση, η οποία εκδόθηκε μεν στην Ρώμη, 
αλλά τα χαρακτικά προήλθαν από το εργαστήριο του Philippe Galle στην Αμβέρσα, όπου εργαζόταν ο Barbé, βλ. O’Malley, 
2008. 
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 Bacci, 1622. 
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 Βλ. ενδεικτικά Melion, 1998· βλέπε επίσης την τρίτομη έκδοση για τον Jerome Nadal, βλ. Nadal, 2003-2006.  
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 Κατά τον Marcora, το έργο του μοναχού αποτέλεσε «ένα μικρό έντυπο για τον λαό, του οποίου οι σελίδες δεν είναι παρά 
χαρακτικά που απεικονίζουν τα πιο διακεκριμένα επεισόδια του βίου του Carlo Borromeo», βλ. Carlo Marcora, 1986,σελ. 58. 
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και τον επιβλητικό κι επίσημο λατινικό τίτλο– δίνει την εντύπωση μιας προσπάθειας 

απεύθυνσης σε ένα μορφωμένο κοινό ή και στις ανώτερες τάξεις του Μιλάνου (εικ. 217). 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις αφιερώσεις του συγγραφέα και τα σύντομα κείμενα εντός, 

την μάλλον απλοϊκή –σχεδόν ναΐφ– διαπραγμάτευση των ξυλογραφιών από τον Ronchi, 

αλλά και τις συνοπτικές περιγραφές και διδαχές στη βάση των χαρακτικών, γραμμένες σε 

λατινική και δημώδη γλώσσα, διακρίνουμε μια επιθυμία διάδοσης του έργου σε πιο πλατιά 

κοινωνικά στρώματα με διαφορετικούς μεταξύ τους θεατές και αναγνώστες.684 Η επιδίωξη για 

ένα άνοιγμα σε ένα διευρυμένο αναγνωστικό κοινό, οδήγησε στην ύπαρξη πολλών 

διαφορετικών κι ελλειμματικών μεταξύ τους αντιτύπων, πράγμα που υποδήλωνε μια 

προχειρότητα στην έκδοση κι έναν ευκαιριακό χαρακτήρα στην διάδοση του φυλλαδίου.685 

 Το έργο του Bonino ήταν στην πραγματικότητα μια δομημένη σε εικόνες βιογραφία του 

Carlo Borromeo, κυκλοφορώντας το 1610, όταν κι η καλλιέργεια της νέας λατρείας 

κλιμακωνόταν· κατ’επέκταση κι η ανάγκη προπαγάνδισης των εκκλησιαστικών δογμάτων. Ο 

μοναχός καταγράφει τις πηγές του που ήταν οι βιογραφίες των Valier, Bascapè, Possevino 

και Giovan Francesco Besozzo, κάνοντας σχετικό λόγο στην προμετωπίδα και στις 

αφιερώσεις. 686  Ωστόσο, η διαφορά έγκειται στην προτίμηση, αντί ενός κειμένου, μιας 

αλληλουχίας εικόνων συνοδευόμενες από περιεκτικές επεξηγήσεις, παραμένοντας πιστός 

στην παράδοση της biblia pauperum, όπου η εικονογραφία λειτουργούσε υποδηλωτικά 

συμπληρώνοντας το κήρυγμα και την κατήχηση. 

 Ο Bonino στη δόμηση του έργου του, πέρα από επιδράσεις που δέχτηκε από την 

πρόσφατη σχετική φιλολογική παράδοση, πολλά στοιχεία άντλησε κι από την αντίστοιχη 

εικονογραφική. Η σχέση των ξυλογραφιών του Ronchi –ιδιαίτερα των σκηνών του βίου– με 

τους αντίστοιχους κύκλους του Duomo, της Παβία, του κτιρίου της Αρχιεπισκοπής, αλλά και 

των αναρίθμητων έργων χαρακτικής με άξονα τον αρχιεπίσκοπο είναι έκδηλη, μολονότι η 

καλλιτεχνική διαπραγμάτευση των λιθογραφιών είναι απλουστευτική έναντι των πρότυπων 

συνόλων και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι αντεστραμμένες σε σχέση με τα 

πρωτότυπα έργα (εικ. 222-224). Λίγο ενδιαφέρει να εκτιμηθούν τα έργα για τις εικαστικές 

τους αρετές, αλλά απ’το μήνυμα που διαβίβαζαν σε όλο και μεγαλύτερο κοινό, εξού κι η 

άμεση μεταφορά σε χαρακτικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των 

συνοπτικών εικονογραφικών διατυπώσεων των καθολικών δογμάτων.687 

 Τα δύο μέρη του μικρού εντύπου αναπτύσσουν επεισόδια από τον βίο (τα περισσότερα) 

και τα θαύματα. Οι σκηνές του βίου, σε αντιδιαστολή με τα εικονογραφικά σύνολα, διατηρούν 
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 Zardin, 2010, σελ. 19-20. Χαρακτηριστικά είναι τα εγκώμια του Bonino μετά τις διάφορες αφιερώσεις, όπου αναφέρεται σε 
διαφορετικούς μεταξύ τους αναγνώστες, όπως στα λαϊκά στρώματα και στον τάφο του San Carlo (φύλλο B), στον μεγάλο 
αριθμό του μιλανέζικου κλήρου (φύλλο C), στην πόλη του Μιλάνο εκ νέου (φύλλο D) και στην οικογένεια Borromeo (φύλλο E). 
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 Coppa, 2010, σελ. 179-180. Αξίζει να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα αντίτυπα παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετικά 
κενά, παραλείψεις και απώλειες αναφορικά με τις ξυλογραφίες του Ronchi. 
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 Zardin, 2010, σελ. 27-28. Ο ίδιος ο Bonino επιβεβαιώνει την οφειλή του «σε διάφορους άλλους συγγραφείς» (a diversis 
Auctoribus selecta) αναφορικά με την δόμηση της δικής του εικονογραφημένης βιογραφίας. Την αναφορά του αυτή επεξηγεί 
αναλυτικότερα στην αρχή της πρώτης του αφιέρωσης, όταν και μας πληροφορεί πως μελέτησε προσεκτικά τις βιογραφίες των 
Valier, Bascapè, Possevino και Besozzo.    
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 Αναφορικά με τις εκδόσεις του opuscolo του Bonino, βλ. Zardin, 2010, σελ. 47-50. 
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μια διάθεση πιο αναλυτική, με περισσότερα επεισόδια, πιο ευρεία αφήγηση σε διάφορες 

περιόδους της ζωής του Borromeo, με θέματα λιγότερο γνωστά ή και εντελώς άγνωστα μέχρι 

τότε στην εικονογραφία (εικ. 218-221). Από την μία παρατηρούνται κοινά σημεία με το σχήμα 

του Tempesta, από την άλλη τα σχετικά με την επισκοπεία επεισόδια ήταν σαφώς αυξημένα 

κατέχοντας την πλειοψηφία του συνόλου. 688  Αν και δεν βεβαιώνεται πως ο Bonino είχε 

υπόψη του τα έργα του Φλωρεντινού, είναι υπαρκτή η προσπάθεια συγκερασμού τόσο της 

επίσημης διαπραγμάτευσης της εικόνας από την Ρώμη όσο και των τοπικών αποχρώσεων 

του Μιλάνου, μετερχόμενος εικονογραφικών και βιογραφικών αναφορών. Αναφορικά με το 

δεύτερο μέρος και τις δεκαεπτά ξυλογραφίες με θέμα τα θαύματα (εικ. 225-228), είναι εύκολα 

διακριτό πως η εικαστική επιμέλεια απέχει αισθητά από το αντίστοιχο σύνολο του Duomo και 

μονάχα αποσπασματικά εντοπίζεται μίμηση (Melchiore Bariola, Angela Bottigella), ενώ 

αποτυπώθηκαν αποκλειστικά τα εγκεκριμένα, αντίθετα με ότι συνέβη στο Μιλάνο. Βέβαια, η 

διαφοροποίηση με το πρώτο μέρος ενδεχομένως οφειλόταν και στην αποσπασματική γνώση 

του Ronchi για την εκτέλεση των νέων quadroni το 1610, κάτι που ενισχύει τον ευκαιριακό 

χαρακτήρα του εντύπου λόγω της αγιοποίησης και της επιδίωξης για άμεση διάδοση.689 

Ο Ronchi πέραν της προσπάθειας απόδοσης του θρησκευτικού ζήλου, της ευλάβειας, της 

πίστης στην εκκλησιαστική ιεραρχία και τους θεσμούς, υπογραμμίζει σε πολλές σκηνές την 

σημασία της αγαθοεργίας και φιλευσπλαχνίας του Borromeo συγκροτώντας ένα σημαντικό 

corpus σκηνών με άξονα την carità. Αυτό δεν ήταν ασύμβατο με την εικονογραφία του Carlo, 

ενώ δικαιολογείται κι από το μοναστικό καθήκον του Bonino, ο οποίος ανήκε σ’ένα τάγμα με 

όρκο την αφοσίωση στους φτωχούς και χτυπημένους από λοιμούς κι ασθένειες, κάτι που 

δηλώνεται ανοικτά στην αφιέρωση με τίτλο “Al pio lettore”.690 

Η νοηματοδότηση που προωθείται δεν αφορά αποκλειστικά ένα μορφωμένο κοινό. Η 

υποβολή της ερμηνείας ήταν δυνατή μέσω της παρατήρησης και επεξήγησης των εικόνων 

από λίγες και περιεκτικές αράδες που καθορίζουν το περιεχόμενο και παγιώνουν ένα 

εικονογραφικό σχήμα. Όλα τα στοιχεία της έκδοσης, όπως ο μεθοδευμένος συνδυασμός 

εικόνας-κειμένου, η χρήση της λατινικής και δημώδους, καθώς και το ευτελές κόστος 

παραγωγής, συνέβαλλαν στην επίτευξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάδοσης του 

έργου και την ανάπτυξη της propaganda fide.691 Αποτελεί ένα αποτελεσματικό παράδειγμα 

προώθησης της εκκλησιαστικής στρατηγικής με σκοπό τον εκπολιτισμό του ανομοιόμορφου 

αναγνωστικού κοινού με βάση ένα κοινό εικαστικό λεξιλόγιο και συνήθεις νόρμες γραπτού 
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 Zardin, 2010, σελ. 30-31. Οι σκηνές του Ronchi, στο βιογραφικό κομμάτι, ακολουθούν εικονογραφικά και θεματικά τους 
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 Coppa, 2010, σελ. 184. Η λατινική αφιέρωση χρονολογείται τον Ιούλιο τρεις μήνες πριν την αγιοποίηση. 
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 Zardin, 2010, σελ. 28-29. 
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λόγου –στοιχεία άμεσα αντιληπτά– αποκλείοντας κάθε πιθανότητα ανεπιθύμητης εξαγωγής 

νοημάτων από τους θεατές-πιστούς.692  

4.3.) Λοιπά εικονογραφικά θέματα μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου 

i.) Η Προσευχή του San Carlo στον τάφο του Χριστού 

  Σε προηγούμενες ενότητες κάναμε λόγο για την σημασία της αγιοποίησης του Carlo στην 

κλιμάκωση των απεικονίσεων με κυριότερα καλλιτεχνικά κέντρα το Μιλάνο και την Ρώμη, ενώ 

με ταχείς ρυθμούς διαδίδονταν σε ιταλική χερσόνησο κι Ευρώπη. Ομοίως και με τους 

εικονογραφικούς τύπους, όπου δίπλα σε αυτούς των συνόλων σε Ρώμη και Μιλάνο 

εμφανίστηκαν κι άλλοι μεμονωμένοι, άλλοτε εντελώς νέοι (π.χ. η Αποθέωση), άλλοτε παλαιοί 

σε νέα όμως πλαίσια, όπως το θέμα της Προσευχής του San Carlo στον τάφο του Χριστού, 

που συνδέει για μία ακόμα φορά τον επίσκοπο με την λατρεία των Παθών. Αγιογραφικά το 

θέμα έχει την βάση του στις περιηγήσεις στο Sacro Monte του Varallo και τις στιγμές 

ευλάβειας σε παρεκκλήσια αφιερωμένα στον San Sepolcro.693 Ο νέος εικονογραφικός τύπος 

προτείνεται ως διεύρυνση των όσων αναφέρουν οι βιογράφοι προωθώντας τον Carlo με 

έντονη μυστικιστική διάθεση σε μια ευλαβική κατάσταση διαλογισμού και θρησκευτικής 

αναζήτησης, συνδεδεμένο ιδιαίτερα με τις αγρυπνίες, την νηστεία και την τέλεση των 

Πνευματικών Ασκήσεων, ενώ απηχεί και συνδυάζει τους τύπους των pietà και messa al 

sepolcro· γνωστά θέματα της θρησκευτικής εικονογραφικής παράδοσης κι οικεία σε τοπικούς 

καλλιτέχνες με πλούσια παραγωγή (π.χ. Cerano, Procaccini).694 

Ομοίως με την περίπτωση της Αποθέωσης, ο τύπος είχε την αφετηρία του στο Μιλάνο με 

τον Cerano να παρέχει πάλι τα πρώτα παραδείγματα στα χρόνια μετά την αγιοποίηση, 

ενδεχομένως και εντός του ίδιου έτους. Από τα πρώτα είναι η παραγγελία των μοναχών 

Καπουτσίνων της Rivolta d’Adda, σήμερα στο Santo Stefano (εικ. 229).695 Η αφιέρωση της 

μονής στον τοπικό άγιο Alberto Quadrelli, σε συνδυασμό με την σχέση των Καπουτσίνων με 

τους Φραγκισκανούς, βοηθούν στην εξήγηση της εικονογραφίας της σκηνής, όπου το σώμα 

του Χριστού περιβάλλεται απ’τους αγίους Φραγκίσκο και Κιάρα, φέροντας τα άμφια του 

τάγματος, τους επισκόπους-αγίους Αμβρόσιο κι Alberto Quadrelli in pontificali και τον Carlo 

Borromeo ως καρδινάλιο.696 Μια δεύτερη παραλλαγή (εικ. 230) αποτέλεσε η παραγγελία του 

Ισπανού κυβερνήτη Juan de Mendoza, συχνού παραγγελιοδότη των τοπικών καλλιτεχνών κι 

ευαισθητοποιημένου στην λατρεία του San Carlo. Είναι μια πιο λιτή διαπραγμάτευση σε 

σχέση με το έργο του Santo Stefano, καθώς εκλείπουν οι πολλές ιερές μορφές γύρω από τον 

Borromeo, μολονότι μορφολογικά και δομικά ακολουθείται η ίδια εικαστική διαχείριση. Η 
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πραγμάτευση των μορφών αποτελεί απέριττο θεμέλιο ευλάβειας κι η λιτότητα της σύνθεσης 

ερμηνεύεται ως ξεκάθαρο σύμβολο μετάνοιας, όπως ενισχύεται από την υλικότητα της 

παρουσίας του νεκρού Χριστού και των συμβόλων του Πάθους χαμηλά στην σκηνή.697 

 Τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκαν διάφορες παραλλαγές από πολλούς καλλιτέχνες μεταξύ 

Ρώμης και Μιλάνου, όπως αυτή του Procaccini για λογαριασμό της Santa Giustina της 

Παβία, σήμερα στην Brera (εικ. 231). 698  Η απεικόνιση του αγγέλου ψηλά απηχεί το 

παραδοσιακό χριστολογικό θέμα της Προσευχής στο Όρος των Ελαιών (Orazione nell’Orto) 

και παραπέμπει σε ένα, μάλλον σπάνιο στην εικονογραφία, επεισόδιο της αγιογραφικής 

παράδοσης του Borromeo, όπως ήταν τα οράματα του ιεράρχη ως προαναγγελία του 

επικείμενου θανάτου του, τονίζοντας τον μυστικισμό που οι καλλιτέχνες θέλουν αποδώσουν 

με αυτά τα έργα.699 Ο Procaccini, σε αντίθεση με τις πιο αυστηρές σκηνές του Cerano, 

αναπτύσσει το θέμα με περισσότερο συναισθηματισμό, μεγαλύτερη πλαστικότητα των 

μορφών και πλουσιότερη χρωματική κλίμακα, δίχως όμως να στερείται ευλάβειας η σκηνή. 

Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο της καλλιτεχνικής παραγωγής ζωγράφων άλλων κέντρων 

και για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον τύπο της Αποθέωσης που παρέμεινε 

στην Λομβαρδία. Αυτό οφείλεται στο ότι παραπέμπει περισσότερο στην πνευματικότητα, τον 

μυστικισμό και την ατομική ευλάβεια του San Carlo δίχως να φωτίζει την ιστορική 

προσωπικότητα κι άλλες πτυχές του βίου, ενώ δεν παρεκκλίνει από την επίσημη εικόνα, 

όπως επέβαλλε το σχετικό διάταγμα της Congregazione dei Riti. Εκ των πρώτων 

παραδειγμάτων ήταν ένα από τα τελευταία έργα του Ludovico Carracci σε παραγγελία των 

ιερέων της Santi Bartolomeo e Gaetano της Μπολόνια (εικ. 232) και του Orazio Borgianni για 

λογαριασμό της νεόδμητης San Carlo alle Quattro Fontane της Ρώμης το 1612 (εικ. 233).700 

Ο Carracci, από την μία, ακολουθεί τo σχήμα με τον άγγελο με την διαφορά πως η πλοκή 

δεν εκτυλίσσεται ενώπιον του σώματος του Χριστού, αλλά στον άδειο τάφο, ενώ στο βάθος 

διαγράφεται το τοπίο μαζί με μικρά παρεκκλήσια που παραπέμπουν στο εκκλησιαστικό 

περιβάλλον του Sacro Monte του Varallo.701 Από την άλλη ο Borgianni, απεικονίζει κι αυτός 

τον Carlo εμπρός ενός άδειου τάφου, συνδέοντας τον επίσκοπο τόσο με μια οραματική 

διάσταση των Παθών, απηχώντας εικονογραφικά την pietà, αλλά και την διεργασία γύρω 

από την χριστιανική αρχαιοδιφία, όπως φαίνεται από τα σκόρπια αρχιτεκτονικά μέλη. 

ii.) Θέματα σχετικά με τον λοιμό 

 Η συσχέτιση του Carlo με τον λοιμό έχει πολλαπλώς αναφερθεί σε επίπεδο λατρείας αλλά 

και εικονογραφίας. Στα χρόνια μετά την αγιοποίηση η σχετική εικονογραφία θα εμπλουτιστεί 

και θα γνωρίσει μεγάλη διάδοση αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της λομβαρδικής 
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ζωγραφικής και της τέχνης του Seicento. Η καλλιτεχνική παραγωγή με θεματική τον λοιμό και 

σε συνδυασμό με τα Ιερά Μυστήρια εξυπηρετούσε την προώθηση των αποφάσεων του 

Τριδέντου, καθώς τα σχετικά επεισόδια συνιστούν ορισμένα από τα πιο πρώιμα και 

αποτελεσματικά οπτικά τεκμήρια της αναμορφωμένης ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και 

τυπικά παραδείγματα έκφρασης του πρόσφατα αναζωπυρωμένου πνεύματός της. 702 

Μολονότι τα θέματα είναι μακάβρια, τα έργα αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην εκκλησιαστική 

τακτική και στις ηθικές αξίες παρέχοντας εμβαθύνσεις στα τελετουργικά μετά την Σύνοδο, 

μένοντας για πολλά χρόνια εν ισχύ. Ωστόσο, οι εικόνες ανακλούν όχι την πραγματικότητα, 

αλλά έναν εξιδανικευμένο κόσμο δίνοντας βαρύτητα στην βοήθεια που παρέχουν οι 

καθολικοί κληρικοί κι ιερωμένοι. Πολλές εικόνες λοιμού δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν 

τα διδάγματα του Τριδέντου, να αναβαπτίσουν και να αναπροσδιορίσουν τα παραδοσιακά 

μυστήρια μετά τις θεολογικές διαμάχες με τους Προτεστάντες. Η Εκκλησία μετά το 1564 

κατεύθυνε επισκόπους και κατώτερο κλήρο να εντείνουν την έμφαση σε ορισμένες 

θρησκευτικές παραδόσεις ακόμη κι αν περιόριζαν άλλες. Εξ ου και η διαρκής μάχη του Carlo 

Borromeo με τον λοιμό διαμέσου της δύναμης της Θείας Ευχαριστίας αξιοποιείται σε πολλές 

εικόνες και το θέμα της Τελευταίας Μετάληψης να αποτελεί από τα πλέον διαδεδομένα, 

έχοντας ως βάση το αντίστοιχο quadrone του Duchino και του Nebbia στην Παβία. 

Από τους πρώτους που μετήλθαν του θέματος μετά το 1610 ήταν ο Tanzio da Varallo 

στην Domodossola μεταξύ 1615-1616 (εικ. 234) για λογαριασμό της Collegiata dei Santi 

Gervasio e Protasio.703 Το έργο απηχεί πολλά κι από τα δομικά στοιχεία της σύνθεσης του 

Duchino (πυκνή συνάθροιση ακολούθων, άμφια, ανοικτή όψη του λοιμοκαθαρτηρίου, 

γονατιστοί ασθενείς αναμένοντας την Θεία Κοινωνία, χρωματικές αναλογίες για καλύτερη 

απόδοση της νοσηρότητας του περιβάλλοντος), ενώ ακόμη και τα φυσιογνωμικά γνωρίσματα 

του Borromeo είναι πιστά στην παράδοση και προσαρτημένα στην τραγωδία (επάργυρη 

όψη). Η σκηνή παρά το πέπλο νατουραλισμού που την διακρίνει –μίμηση της τέχνης του 

Caravaggio– δεν αποφεύγει την ενσωμάτωση σ’ένα ευλαβικό και παιδαγωγικό σχήμα, 

εφάμιλλο των έργων του Cerano, του Procaccini ή του Morazzone. 

 Η διάδοση του θέματος στην χερσόνησο ήταν ευρεία μετά το 1610, ως αποτέλεσμα της 

προπαγάνδισης των νέων προτύπων αγιότητας, αλλά και βαθμιαίας συστηματοποίησης της 

εικονογραφίας του Carlo. Τέτοιο ήταν το υστερομανιεριστικό έργο του Antonio Carracci 

μεταξύ 1611-1612 στον San Bartolomeo της Isola Tiberina της Ρώμης ως μέρος ενός μικρού 

συνόλου αφιερωμένου στον Borromeo (εικ. 235). Τα έργα της Tiberina πέρα από την 

επιδίωξη της διδαχής και της συγκίνησης έχουν και ρόλο καταπραϋντικό, εξαιτίας της 
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λειτουργίας ενός λοιμοκαθαρτηρίου επί της νήσου.704 Κοντά στο έργο του Carracci βρίσκεται 

αυτό του Carlo Saraceni στην Santa Maria dei Servi της Τσεζένα (εικ. 236) μετά από 

παραγγελία του καρδιναλίου Francesco Albizzi, ιδιοκτήτη του παρεκκλησίου που 

φιλοξενείται.705 Είναι έντονη η διαφοροποίηση σε σχέση με τα λομβαρδικά αντίστοιχα στο 

επίπεδο της συναισθηματικής φόρτισης. 706  Ο Carlo αναπαριστάται να λειτουργεί με 

ευπρέπεια και ζήλο ως η επιτομή του κληρικού, ενσυνείδητα επικεντρωμένου στην ορθή 

τέλεση του μυστηρίου, αλλά με μια αποστασιοποίηση και απουσία παραπομπής στην 

συλλογική μνήμη, επικεντρωμένος μονάχα στην ιδιότητα του εκπροσώπου της Εκκλησίας, 

μια εικόνα συμβατή με τις επίσημες αξιώσεις. 707  Παρόμοιες διατυπώσεις παρείχαν 

καλλιτέχνες κι άλλων κέντρων, όπως στην Μπολόνια, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην 

τελετουργία των μυστηρίων –ως αποτέλεσμα της δράσης του Gabriele Paleotti– εις βάρος σε 

πολλές περιπτώσεις της αφηγηματικότητας των επεισοδίων. Χαρακτηριστικές οι σκηνές του 

Lorenzo Garbieri στον San Paolo Maggiore της Μπολόνια μεταξύ 1611-1612 (εικ. 237) σε 

παραγγελία του καρδιναλίου Benedetto Giustiniani και του Ferraù Fenzone στον Duomo της 

Faenza μεταξύ 1613-1614 (εικ. 238). Δεν έλειψαν και εικόνες, όπου αναπαριστάται η τέλεση 

κι άλλων μυστηρίων, όπως η Βάπτιση βρέφους στην διάρκεια του λοιμού (εικ. 239), έργο του 

Ludovico Carracci για λογαριασμό του Αβαείου της Nonantola μεταξύ 1613-1616, ένα σπάνιο 

επεισόδιο της εικονογραφίας του Borromeo.708 

Αντίστοιχο εικονογραφικό θέμα με αυτά των μυστηρίων και με εξαιρετικά μεγάλη διάδοση 

ήταν αυτό της Πομπής του Ιερού Καρφιού, το οποίο επεξεργάστηκαν για πρώτη φορά οι 

αδελφοί Fiammenghini το 1602 στον Duomo. Οι χριστολογικές διαστάσεις του θέματος, οι 

αναλογίες με τα Θεία Πάθη ως νέα Ανάβαση στον Γολγοθά, η ανάδειξη της λατρείας των 

αγίων και των ιερών κειμηλίων προσέδωσαν στο θέμα μεγάλη απήχηση και δημοφιλία 

μεταξύ καλλιτεχνών και παραγγελιοδοτών ξεπερνώντας τα όρια της Λομβαρδίας.  

Ο Procaccini ήταν από τους πρώτους με το έργο για την Santa Maria Assunta της Orta το 

1616 (εικ. 240), για το οποίο δεν γνωρίζουμε τον παραγγελιοδότη παρά μόνο μέρος του 

ονόματος στην υπογραφή («CAROLUS FRANCISCUS A COMITIB LOILIS»).709 Ο Procaccini 

δεν ακολούθησε την δόμηση του quadrone των Fiammenghini και επικεντρώθηκε 

περισσότερο στην μορφή του αγίου. Επίσης, δεν διατηρεί τον επίγειο κι ιστορικό χαρακτήρα 

του επεισοδίου, αλλά προτιμά να εντάξει τον Carlo σε μια ζοφερή ατμόσφαιρα δίπλα σε 

άλλους αγίους-αρχιεπισκόπους, έχοντας ως σημείο διάκρισης κι αναφοράς το σύμβολο του 

Καρφιού, εικονογραφικό πλέον γνώρισμα του ιδίου και της σύνδεσης με τον λοιμό.    
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Στην Ρώμη η διάδοση του θέματος γνώρισε διάφορες παραλλαγές, με τον Saraceni να 

εκτελεί μια από τις πρώτες εικόνες (εικ. 241) στον San Lorenzo in Lucina μεταξύ 1618-1619 

σε παραγγελία και πάλι του καρδιναλίου Albizzi.710 Ομοίως με την εικόνα της Τσεζένα, ο 

Saraceni αποστασιοποιεί τον Carlo τοποθετώντας κι αυτός στο περιθώριο την αφήγηση για 

χάριν μιας παραινετικής και διδακτικής σκηνής με άξονα την δεικτική χειρονομία ενός «αντί-

ηρωικού» καρδιναλίου πλαισιωμένου από τους ακολούθους του κι απευθυνόμενου στον 

θεατή. Ο Andrea Commodi, απ’την άλλη, στην εικόνα για τον κεντρικό βωμό του San Carlo ai 

Catinari (εικ. 242) μεταξύ 1621-1622 αναπτύσσει περισσότερο το θέμα, το οποίο μάλιστα 

αναπαρήγαγε έπειτα πολλές φορές.711 Ο Commodi εκτέλεσε την σκηνή ικανοποιώντας τις 

λειτουργικές ανάγκες των παραγγελιοδοτών, δηλαδή των Βαρναβιτών μοναχών της 

Εκκλησίας, οι οποίες σχετίζονταν με τα ιερά κειμήλια που εξέθεταν στο ναό (θραύσματα του 

Ιερού Καρφιού). Η σκηνή, αν και μοιάζει απελευθερωμένη από αφηγηματικά πλαίσια, 

συμπυκνώνει εικονογραφικά μοτίβα του Carlo σε συνδυασμό με λατρευτικές πρακτικές στο 

εσωτερικό του Duomo και στους δρόμους του Μιλάνου (π.χ. λιτανείες), ενώ ενδυματολογικά 

για πρώτη φορά εμφανίζεται ο επίσκοπος με τα χαρακτηριστικά άμφια των Βαρναβιτών.712 

Επίσης, εισάγεται το μοτίβο του αγγέλου να εναποθέτει την σπάθα στο θηκάρι ως σύμβολο 

κατευνασμού, απηχώντας εικονογραφικά σκηνές με θέμα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η 

παραλλαγή του Commodi αποδείχθηκε δημοφιλής, βρίσκοντας πολλούς μιμητές.713 

Μια ιδιαίτερη απεικόνιση του θέματος εντοπίζεται στον San Lorenzo του Celio, ενορίας 

του Μιλάνου, προϊόν δημιουργίας του Tanzio da Varallo το 1628 (εικ. 243).714 Η δραματική 

αυτή εικόνα ακολουθεί την διάταξη του Procaccini στην Orta με την παραμορφωμένη όψη 

του Carlo να ταυτίζεται με την δυστυχία και την ασθένεια, παραπέμποντας στα επεισόδια των 

Παθών και την Ανάβαση στο Γολγοθά, καταλήγοντας να εμφανίζεται ο ίδιος ως μάρτυρας και 

το κειμήλιο σύμβολο κατευνασμού του λοιμού.715 Η όψη του θανάτου αποτυπώνεται και στις 

συμπληρωματικές μορφές της σκηνής, της οποίας η σπάνια εικονογραφία (άγιοι Λαυρέντιος 

και Ιωάννης) οφείλεται ενδεχομένως σε προτιμήσεις της παραγγελιοδοσίας.716 

Το θέμα με το Ιερό Καρφί αποτελεί απ’τα πιο δημοφιλή της εικονογραφίας του αγίου, ενώ 

η διάδοσή του προπαγανδίστηκε και μέσω χαρακτικών, σχετικών με τις περιηγήσεις στις 

ρωμαϊκές Εκκλησίες, ιδιαίτερα των Sette Chiese, ενός εκ των σημαντικών προσκυνημάτων 
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της πόλης.717 Στην σειρά χαρακτικών του Giovanni Maggi μεταξύ 1614-1619 με τον τίτλο 

Visita alle Sette Chiese di Roma απεικονίζεται το θέμα στα πλαίσια της επίσκεψης στον San 

Sebastiano in Via Appia (εικ. 244), όπου γίνεται αντιληπτό τόσο η διάδοση της εικονογραφίας 

του Carlo όσο και η παγίωσή του ως άγιος-προστάτης των ασθενών παρά το σύντομο 

διάστημα από την αγιοποίηση.718 

iii.) Το θέμα της Νηστείας του San Carlo 

 Το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο, αλλά σχετίζεται με άλλα δημοφιλέστερα στην 

εικονογραφία του Borromeo, όπως τα σχετικά με την προσευχή ενώπιον του Σταυρού (San 

Carlo penitente) που αναπτύχθηκε σε πλήθος έργων συνεχίστηκε διαχρονικά και θεωρήθηκε 

από ορισμένους μελετητές ως κατεξοχήν τύπος της εικονογραφίας του Borromeo. 719  Η 

αρχική εικόνα ήταν το quadrone του Duchino το 1602, ενώ ευρεία διάδοση γνώρισε από την 

ελαιογραφία του Daniele Crespi στην Santa Maria della Passione του Μιλάνου (εικ. 245), η 

οποία σήμερα θεωρείται από τις πλέον διάσημες σκηνές με θέμα τον Carlo Borromeo. Από 

τις πρώτες εικόνες μετά τον θάνατο ο αρχιεπίσκοπος απεικονίζεται σε ιδιωτικό περιβάλλον 

(studiolo), κυρίως σε παραγγελίες από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως η ελαιογραφία του 

Salmeggia στην Ambrosiana ή η αγνώστου στο Colleggio Borromeo (εικ. 18). 720  Τα 

συγκεκριμένα έργα παρέπεμπαν σε προσωπογραφίες ενός κληρικού κατά την προσωπική 

του μελέτη, με έντονα τα αντιμεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά της ευλάβειας, της 

αυστηρότητας και του decorum.  

 Η εικόνα του Carlo με τον Σταυρό άρχισε να λαμβάνει λατρευτικό χαρακτήρα ήδη από την 

αρχή της εμφάνισης κι αναπαραγωγής της σε διαφόρων τύπων χαρακτικά (εικ. 204-208), 

προμετωπίδες βιβλίων (εικ. 203), ευλαβικές εικόνες ex-voto και γενικά οτιδήποτε μπορούσε 

να διαδοθεί ταχύτατα και φθηνά, ιδιαίτερα με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής κατά 

την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. Παράλληλα, απέκτησε δημόσια προβολή μέσω του 

quadrone του Duchino στον Duomo, αντανακλώντας και τις απαραίτητες αφηγηματικές κι 

ευλαβικές προεκτάσεις από τον βίο του. Η πλέον διάσημη εικόνα αυτής της θεματικής 

θεωρείται του Daniele Crespi, η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με τους μελετητές μεταξύ 1623-

1625 και 1627-1629.721 O παραγγελιοδότης εικάζεται πως ήταν ο Celso Dugnani (1553-

1628), ηγούμενος της ίδιας μονής και δραστήριος παραγγελιοδότης για την Εκκλησία με 

αξιοσημείωτη προσωπική συλλογή, με προτίμηση στους Crespi και Giuseppe Vermiglio.722  

 Το έργο, αν κι ακολουθεί αφηγηματικά τον Duchino, διατηρεί μια μοναδική σκηνοθετική 

δόμηση και συναισθηματική κλιμάκωση, αισθητά ισχυρότερη από την σύνθεση του Duomo. 
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Ο Crespi αναπαριστά μια καθημερινή συνήθεια του αρχιεπισκόπου, κάτι που πρώτος ο 

Panigarola ανέφερε στον επικήδειο του 1584 εκφωνώντας πως «[ο Borromeo] είχε καταλήξει 

να τρώει ψωμί και νερό σχεδόν όλη την διάρκεια του χρόνου. Ήταν ωραίο πράγμα […], να τον 

βλέπεις γονατιστό με την Βίβλο έχοντας από την μία το ψωμί κι απ’την άλλη το νερό».723 

Αντίστοιχα περιγράφουν και οι Possevino, Bascapè, Peña και Giussano, δίνοντας επιπλέον 

πληροφορίες για τον χώρο (το μικρό ορατόριο στην Αρχιεπισκοπής) προσωπικής ευλάβειας 

που χρησιμοποιούσε συχνά κι ο Federico Borromeo μεταγενέστερα.724 

 Το θέμα της σκηνής εντάσσεται σε μια μεγάλη εικονογραφική παράδοση της Εκκλησίας 

που ξεκινά από την πρώιμη Αναγέννηση και σχετίζεται με τον τύπο του αγίου-λογίου-

ουμανιστή στο studiolo του. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα με πρωταγωνιστές κυρίως 

τους αγίους Ιερώνυμο και Αυγουστίνο (εικ. 246-248), αλλά και τους Θωμά Ακινάτη, Αμβρόσιο 

και Μαρία Μαγδαληνή. Την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης το θέμα παρέμεινε δημοφιλές, 

όπου κυριάρχησε η αφήγηση σε εξωτερικό χώρο με τους αγίους ως ερημίτες, αποβάλλοντας 

τα θύραθεν στοιχεία και παγιώνοντας τα νέα θεολογικά πλαίσια, ενώ πρότυπο αποτέλεσε η 

εικονογραφία του αγίου Φραγκίσκου (εικ. 249-250).725  

 Ο Crespi, σε πρώτη ανάλυση, προωθεί την ιδέα της vita contemplativa726, μια πτυχή όχι 

ιδιαίτερα τονισμένη στην εικονογραφία του Carlo στην βόρεια Ιταλία, μολονότι η σημασία της 

ήταν μεγάλη για τον ίδιο, δεδομένων των κειμένων που άφησε, αλλά και της εκτενούς 

προσωπικής του βιβλιοθήκης.727 Δεν γνωρίζουμε αν το θέμα σχετίζεται με συγκεκριμένες 

επιδιώξεις 728  του παραγγελιοδότη, αν και το τάγμα των Canonici Lateranensi (Canonici 

Regolari della Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense), εξαρτώμενο 

αποκλειστικά από την Αγία Έδρα, φαίνεται να είχε συγκεκριμένες αξιώσεις729 στην εκτέλεση 

του πίνακα, με το έργο να φαντάζει αντανάκλαση της προπαγανδισμένης από την Ρώμη 

εικόνας του Carlo, δηλαδή ενός αγίου γνωστού περισσότερο από τις ατομικές του αρετές 

παρά από την δράση του ως αρχιεπισκόπου, κάτι που ενισχύεται κι από το θεολογικό 

υπόβαθρο της σκηνής, σύμφωνα με τις επιγραφές στα πλαϊνά μέρη του τραπεζιού (SIC 

LACHRYMA ET PANES MICHI FUERUNT DIE AC NOCTE/ SIC POCULUM CUM FLETU/ 

ET IN DIVINI VERBI LETTIONE AC MEDITATIONE UT ADIPE ET/ PINGUEDINE ANIMA 

REPLETUR) που παραπέμπουν στους Ψαλμούς και στο Confessiones του Αυγουστίνου.730 
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Η απεικόνιση του συγκινημένου και δακρύζοντα Carlo απηχεί το θεολογικό ζήτημα του dono 

delle lacrime, σχετικό με την τέχνη του κηρύγματος731 και τρέχουσα τότε αναζήτηση του 

Roberto Bellarmino με την σύνθεση σχετικής πραγματείας το 1617.732 Η αναφορά στο dono 

delle lacrime σχετίζεται με τα Θεία Πάθη, τα οποία όσοι τα μελετούν με φρόνηση και δέος 

ανταποδίδουν στον Κύριο «όχι ξύδι να πιει, αλλά δάκρυα».733 

Συν τοις άλλοις, στην σκηνή καλλιεργείται η ιδέα κι αξία της μετάνοιας, η σημασία της 

οποίας ως μυστήριο της Εκκλησίας τον 16ο και 17ο αιώνα αναβαθμίστηκε, όπως κι η 

κεντρικότητα της στις εικαστικές τέχνες με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Εικονογραφικά, ένα 

από τα πιο δημοφιλή ζωγραφικά θέματα της περιόδου ήταν αυτό του μετανοούντος αγίου ως 

ερημίτη με τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα (κλειδιά/Πέτρος, λιοντάρι/Ιερώνυμος, 

μυροδοχείο/Μαγδαληνή κ.α.). Σε αυτό το παραδοσιακό σχήμα ο ευλαβής άγιος 

επικεντρώνεται στην τελετουργική πράξη μέσω εκδηλωτικών χειρονομιών, εκφράσεων κι 

αντικειμένων (π.χ. σταυρός, κρανίο, βιβλίο, φραγγέλιο) κατά τα πρότυπα τόσο του Ripa734 για 

τον μετανοούντα άγιο όσο κι από ειδικότερα εικονογραφικά μοτίβα735. 

Η σημασία της Εξομολόγησης, παρά τις αποφάσεις της IV Συνόδου του Λατερανού το 

1215, αναβαθμίστηκε μόνο μετά την Σύνοδο του Τριδέντου και τις επιθέσεις του 

Λουθήρου. 736  Η ανάδειξη του μυστηρίου συνδέθηκε ταυτόχρονα και με την προσπάθεια 

βελτίωσης της εικόνας της ιεροσύνης και του κλήρου, η οποία είχε αμαυρωθεί με τα 

χρόνια.737 Η αντίδραση της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην επίθεση των Προτεσταντών 

ήταν να αναδείξουν την σπουδαιότητα της εξομολόγησης αναδεικνύοντας κάθε πτυχή της 

ξεχωριστά, με πιο δημοφιλές έργο το De arte bene moriendi του Roberto Bellarmino το 1620. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, η άμεση επαφή μεταξύ ιερωμένου και ποιμνίου στην βάση του 

καθήκοντος που έχει ο πιστός να τελεί το μυστήριο σε συχνότητα απέβη σημαντική, καθώς 

ενίσχυσε τον θρησκευτικό και κοινωνικό έλεγχο τόσο στην καθολική επικράτεια όσο και στην 

αντιμετώπιση των Προτεσταντών. Συνεπώς, η εφαρμογή και τέλεση της Εξομολόγησης στην 

απόκτηση κι άσκηση εξουσίας έναντι των λαϊκών στρωμάτων που απαρτίζουν το ποίμνιο  

αποτέλεσε πάγια επιδίωξη για την Εκκλησία.  

Η εικόνα του Crespi αναπαριστά το πρώτο σκέλος της εξομολόγησης, δηλαδή την 

εσωτερική αναζήτηση, μεταβολή των σκέψεων, φρονημάτων κι αισθημάτων, όπου η ενοχή 
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αποπλένεται από βαθιά συντριβή μέχρι δακρύων και προσευχή. 738  Tα δάκρυα είναι η 

προφανής ένδειξη της κατάστασης του αγίου και της αγνότητας της πράξης de contritione, 

όμοια με σημαντικά παραδείγματα από την εικονογραφική παράδοση της περιόδου (π.χ. 

Μαρία Μαγδαληνή, Πέτρος). Ο άγιος πρώτα και κύρια κλαίει, αλλά σε συνδυασμό με τις 

αγωνιώδης έκφραση του προσώπου, το λύγισμα του κεφαλιού και το μαντήλι στο χέρι 

ενισχύει την ειλικρίνεια της πράξης του. 

Η εικόνα της Santa Maria della Passione προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

προωθούσε η Ρώμη αναφορικά με την εικόνα του Carlo Borromeo και σε αντίθεση με την 

σχετική εικονογραφία στο Μιλάνο. Στο έργο διακρίνονται διάφορα επίπεδα ερμηνείας, τα 

οποία αναδεικνύονται ποικιλοτρόπως και με διάφορες αναφορές. Άλλοτε εκφράζονται ως μια 

απλή καθημερινή περίσταση που περιγράφεται στις διάφορες βιογραφίες, άλλοτε ως μια 

διαπραγμάτευση σχετική με την τέχνη του κηρύγματος κι άλλοτε ως η αντανάκλαση 

σύγχρονων θεολογικών αναζητήσεων. Επίσης, η κεντρικότητα του ζητήματος της 

εξομολόγησης ίσως να προωθείται στην εικόνα, εξαιτίας της θεολογικής και κοινωνικής της 

σημασίας ως ένα ισχυρό εργαλείο ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης έναντι του ποιμνίου. 

Ανεξάρτητα του τι υπερισχύει, το έργο του Crespi κινείται άφοβα στους συρμούς που η 

Εκκλησία της Αντιμεταρρύθμισης είχε θέσει με σκοπό το docere-delectare-movere και που 

αντικατοπτρίζεται στο σύνολο σχεδόν της διαμορφωμένης εικονογραφίας του San Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
738

 Ο Bellarmino στέκεται στην σημασία των ειλικρινών συναισθημάτων τύψης και μετάνοιας, τα οποία είναι πρόδηλα σε έναν 
πιστό που κλαίει γοερά, δείχνοντας πως τα αισθήματά του είναι αυθεντικά, βλ. Bellarmine, 1989, σελ. 290. 
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Αντί Επιλόγου 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να δείξουμε την πορεία κατασκευής και 

κωδικοποίησης της εικονογραφίας του μιλανέζου αρχιεπισκόπου Carlo Borromeo. 

Προσπαθήσαμε να υπογραμμίσουμε τις στρατηγικές και τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις 

οποίες προτάθηκε ο ιεράρχης σε πρότυπο αγιότητας για τον κλήρο και το ποίμνιο με την 

χρήση των αναπαραστατικών τεχνών, ήτοι της εικονογράφησης του βίου, της δράσης και των 

θαυμάτων που του αποδίδονταν από την ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Συνεπώς 

παρακολουθήσαμε ένα μεγάλο μέρος της σχετικής ζωγραφικής παραγωγής και τα κομβικά 

σημεία της πριν και μετά την αγιοποίησή του· γεγονός που σηματοδοτούσε την οικουμενική 

αναγνώριση του Borromeo ως ιερής προσωπικότητας και την δημόσια τέλεση της λατρείας 

του. Αυτό κατέστη δυνατό με την επιλογή, λόγω εύρους, των πλέον αντιπροσωπευτικών 

παραδειγμάτων από την πλούσια σε έργα εικονογραφία του. 

Την πορεία διαμόρφωσης της εικόνας του νέου αγίου μπορούμε να την διαχωρίσουμε σε 

δύο ιστορικές φάσεις, πλην όμως άνισες στο επίπεδο της ποσότητας της καλλιτεχνικής 

παραγωγής. Η πρώτη εκκινά συμβατικά με τον θάνατο του αρχιεπισκόπου το 1584 και λήγει 

στις αρχές του νέου αιώνα. Σημαδεύεται από μια τοπική λατρευτική έξαρση προς το 

πρόσωπο του αρχιεπισκόπου υποκινούμενη εν πολλοίς από τους υποστηρικτές του τόσο 

εντός των τοπικών εκκλησιαστικών κύκλων όσο και εντός του περιβάλλοντος της ρωμαϊκής 

κουρία. Η προπαγάνδιση της νέας λατρείας εντεινόταν με τα χρόνια, καθώς θαύματα άρχισαν 

να του αποδίδονται, ενώ συνεργάτες και στενά μέλη του κύκλου του ξεκίνησαν να γράφουν 

και δημοσιεύουν βιογραφίες με έντονο αγιογραφικό χαρακτήρα. Παράλληλα, προωθήθηκε κι 

η ευρεία διάδοση της εικόνας του, όπου σύμφωνα με τις πηγές γίνεται λόγος περί της 

δημιουργίας μιας «βιομηχανίας πορτραίτων» σε κάθε υλικό. Οι εικόνες αυτές αποτύπωναν 

σε μεγάλο βαθμό τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του ιεράρχη που θα παγιωθούν στη 

συνέχεια, ενώ απ’την άλλη άρχισαν να αποκτούν και λατρευτικό περιεχόμενο. 

Η δεύτερη φάση εξέλιξης και διαμόρφωσης της εικόνας του Carlo ξεκινά με το γύρισμα του 

αιώνα, όπου λαμβάνουν χώρα σημαντικές εξελίξεις σε σχέση τόσο με την περίπτωση 

αγιοποίησης του αρχιεπισκόπου όσο και με το πολιτικό κι εκκλησιαστικό γίγνεσθαι της 

Λομβαρδίας: α) η επίσημη προσφυγή ενός τάγματος σε εκπροσώπους της τοπικής κουρία με 

σκοπό την εξέταση του βίου και των θαυμάτων του αρχιεπισκόπου, επιδιώκοντας 

προοδευτικά την επιτυχή αγιοποίησή του, β) η επιστροφή στο Μιλάνο του Federico 

Borromeo μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στην Ρώμη κι η προώθηση της υπόθεσης 

του Carlo Borromeo ως μέρος της προσπάθειας εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ισπανού 

Κυβερνήτη και εκκλησιαστικής εξουσίας, γ) η υποστήριξη της υπόθεσης στην Ρώμη από τους 

Ορατοριανούς (π.χ. Cesare Baronio), Ιησουίτες (π.χ. Roberto Bellarmino) κι άλλες 

σημαντικές ομάδες πίεσης στο εσωτερικό της ρωμαϊκής κουρία που επιζητούσαν ανάλογη 

υποστήριξη στις περιπτώσεις των δικών τους υποψηφίων προς αγιοποίηση. 
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Παράλληλα και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ τοπικής Εκκλησίας και 

Βατικανού στο επίπεδο των λατρευτικών εκδηλώσεων, ξεκίνησε κι η ευρεία δόμηση της 

εικόνας του Carlo εντός ενός πλαισίου εικονογραφίας, αγιογραφίας, κηρυγμάτων, 

πανηγυρικών ομιλιών και δεήσεων, αφιερωμάτων (ex-voto) κ.α., με επίκεντρο τον Καθεδρικό 

του Μιλάνου. Κεντρική εικαστική διακόσμηση ήταν το εκτεταμένο σύνολο αποτελούμενο από 

είκοσι πίνακες μεγάλων διαστάσεων, αναρτημένων εκατέρωθεν των δύο πλευρών του 

κεντρικού κλίτους κι εκτελεσμένων μεταξύ 1602-1604 από ομάδα τοπικών καλλιτεχνών με 

θέματα από τον βίο του αρχιεπισκόπου. Πέρα από μορφολογικά ζητήματα που λιγότερο 

ενδιαφέρουν την εργασία, οι είκοσι αυτές σκηνές είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση 

του ποια ιδέα της αγιότητας διοχετεύθηκε διαμέσου της επιλογής των θεμάτων, καθώς και 

των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών κινήτρων πίσω από αυτά.  

Επιπλέον, εξετάζουμε τα έργα με άξονα τις Αντιμεταρρυθμιστικές θεωρίες περί της 

θρησκευτικής τέχνης και το πώς πρέπει να συμμορφώνονται οι καλλιτέχνες στους 

ευλαβικούς, διδακτικούς και τεκμηριωτικούς άξονες που έθεταν οι παραγγελιοδότες κι οι 

αποφάσεις του Τριδέντου. Τα έργα αντανακλούσαν, εν ολίγοις, ad hoc επιδιώξεις της τοπικής 

Εκκλησίας και της οπτικής της αναφορικά με το μοντέλο αγιότητας του Borromeo, αρκετά 

πριν η αγιοποίηση επιτευχθεί το 1610. Από την άλλη, συνιστούν μέρος μιας εικονογραφικής 

παράδοσης που αφορούσε τους νεοφανείς αγίους (beati moderni) της Καθολικής Εκκλησίας, 

προβεβλημένους από την ίδια ως τους ήρωες και πρωταγωνιστές της Αντιμεταρρύθμισης. Η 

παράδοση αυτή δεν αφορά μονάχα τους νεοανακυρηγμένους αγίους, αλλά το σύνολο 

σχεδόν της χριστιανικής εικονογραφίας και την αναμόρφωσή της (θέματα χριστολογικά, 

μαριολογικά, δογματικά, παλαιότερων αγίων κ.α.). Τα πρότυπα τα παρείχε η Ρώμη σε 

ολόκληρη την καθολική επικράτεια ήδη από τα μέσα του 16ου αιώνα, ως μια μορφή επίσημης 

τέχνης με αποδέκτη τα λαϊκά στρώματα και με επιδιώξεις την χειραγώγηση της θρησκευτικής 

συνείδησης, τον εκπολιτισμό των αμαθών και την πολύπλευρη διαπαιδαγώγηση των μαζών 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Βατικανού. 

Ταυτόχρονα με τα έργα στο Duomo, εντοπίζουμε την δημιουργία παράλληλων συνόλων, 

όπως αυτό του Collegio Borromeo της Παβία με παραγγελιοδότη τον Federico Borromeo 

φιλοτεχνημένο από ζωγράφους που έδρασαν στην Ρώμη στα τέλη του 16ου αιώνα και είχαν 

φτιάξει ένα σημαντικό όνομα ως καλλιτέχνες της παπικής αυλής. Η επιλογή τους από τον 

Borromeo βασιζόταν στις σχέσεις πατρωνίας που είχε αναπτύξει μαζί τους κατά την διαμονή 

του στην Ρώμη (ως προστάτης καρδινάλιος της Ακαδημίας του Αγίου Λουκά), αλλά και στην 

εκτίμηση από τον ίδιο της καλλιτεχνικής τους παραγωγής και του θεωρητικού τους έργου 

(ιδιαίτερα αυτού του Zuccaro). Το σύνολο μας αφορά για μια σειρά λόγους, όπως α) την 

άμεση μεταφορά τύπων στον βορρά της χερσονήσου, β) την αντανάκλαση των 

καλλιτεχνικών προτιμήσεων και αισθητικών αντιλήψεων του παραγγελιοδότη του, γ) τις 

προσωπικές θεωρήσεις του για το μοντέλο αγιότητας που σε αρκετά σημεία παρέκκλιναν 
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από τους κυρίαρχους άξονες της τοπικής Εκκλησίας, καθώς και δ) την σχέση εξάρτησης του 

καλλιτέχνη μέσω σύναψης συμβολαίου με αυστηρές οδηγίες στην εκτέλεση των έργων. 

Κατά την περίοδο της αγιοποίησης στην Ρώμη το 1610 σημειώνεται μια παγίωση της 

κυρίαρχης εικόνας του νέου αγίου εντός ενός πλαισίου διακοσμήσεων, ζωγραφικών έργων, 

ομιλιών, κηρυγμάτων, δεήσεων· κάτι που κωδικοποιείται επίσημα μέσω της παπικής 

βούλλας της αγιοποίησης και με σχετικό διάταγμα αναφορικά με το πώς θα πρέπει να 

απεικονίζεται εφεξής. Την ίδια περίοδο στο Μιλάνο εκτίθεται ένα δεύτερο σύνολο, στα 

πρότυπα του πρώτου, με θέματα τα θαύματα, εγκεκριμένα και μη. Επίσης, η εικόνα του αγίου 

στα δύο εικονογραφικά προγράμματα του Μιλάνου αρχίζει να συστηματοποιείται, καθώς 

αμφότερα μεταφέρονται σε χαρακτικά και κυκλοφορούν γρήγορα και φθηνά στην καθολική 

επικράτεια.  

Ωστόσο, η εικόνα του Carlo Borromeo διατηρούσε διαφορετικό περιεχόμενο σε έργα που 

παράγονται στην Ρώμη και διαφορετικό στα αντίστοιχα του Μιλάνου· μια διεργασία που 

γινόταν μεν αντιληπτή στην εικονογραφία, αλλά είχε τις ρίζες της στα αγιολογικά κι 

αγιογραφικά κείμενα που γράφτηκαν στο προηγούμενο της αγιοποίησης διάστημα. Στον 

τομέα που μας ενδιαφέρει, τα εικαστικά, δείξαμε πως στην Λομβαρδία η εικόνα του Carlo 

κωδικοποιήθηκε στην βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως αυτό του 

υποδειγματικού μητροπολιτικού αρχιεπίσκοπου και πάστορα, όπου η φερόμενη ως ηρωική 

δράση θα βεβαίωνε την αναγνώρισή του ως ιερή κι άγια μορφή. Από την άλλη, η παπική 

Ρώμη προτιμούσε να τον τιμά ως έναν ενάρετο καρδινάλιο της ρωμαϊκής κουρία και πρίγκιπα 

της Εκκλησίας, καταδεικνύοντας πως η συμμόρφωση στην εκκλησιαστική ιεραρχία είναι πιο 

σημαντική συνθήκη από την αποτίμηση της ιστορικής δράσης της προσωπικότητας.  

Αυτές οι διαφορετικές όψεις της εικόνας του Carlo βρήκαν αντανάκλαση σε πολλά 

ζωγραφικά έργα ακόμα και μετά την αγιοποίηση, όπως είχε συμβεί προγενέστερα και με την 

συγγραφική παραγωγή (βιογραφίες, αγιογραφικά κείμενα κ.α.). Στο διάστημα μετά τo 1610 η 

εικόνα του αγίου προωθήθηκε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο συστηματικά, με την 

κατασκευή προς τιμήν του νέων ή επαναθεμελίωση παλαιότερων εκκλησιών παντού στην 

καθολική επικράτεια (ιδιαίτερα στην Ρώμη), καθώς και με την εκτέλεση νέων εικονογραφικών 

προγραμμάτων δημόσιου χαρακτήρα και αρκετών εικόνων για Αγία Τράπεζα.  

Την μεγαλύτερη διάδοση γνώρισε στην Λομβαρδία με την ταυτόχρονη αύξηση της 

καλλιτεχνικής παραγωγής και επεξεργασίας νέων εικονογραφικών τύπων. Οι άξονες αυτής 

της δέσμης έργων, αν και δεν παρεκκλίνουν από τις θέσεις της Εκκλησίας γύρω από την 

θρησκευτική τέχνη στο επίπεδο της φόρμας και του περιεχομένου, αντανακλούν πολλές 

αναφορές στην εκκλησιαστική ιστορία της μητρόπολης του Μιλάνου, αντιπαραβάλλοντας την 

επίσημη εικόνα του καρδιναλίου που επέβαλε η Ρώμη με αυτήν του αρχιεπισκόπου εν δόξη. 

Τέτοια θέματα είναι παρμένα από την παράδοση των αγίων-αρχιεπισκόπων της πόλης, την 

υστεροφημία τους ως προστάτες της πόλης (defensores civitatis) και της ορθοδοξίας της 

πίστης έναντι των αιρετικών διαχρονικά. Την ίδια στιγμή, στα έργα οι καλλιτέχνες 
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δημιουργούν συσχετίσεις του Borromeo με τον κατεξοχήν προστάτη-άγιο του Μιλάνου και 

Πατέρα της Καθολικής Εκκλησίας Αμβρόσιο, κάτι που παρατηρείτο σε βιογραφικά κι άλλα 

αγιογραφικά κείμενα και είχε ως επιδίωξη την συνταύτιση των δύο ιερωμένων. Σε 

εικονογραφικό επίπεδο αυτό γίνεται εμφανές από τα δάνεια στις μεταξύ τους 

αναπαραστάσεις και σε μια βραχύβια διαμόρφωση της εικονογραφίας του Αμβροσίου 

προσεγγίζοντας τύπους και γνωρίσματα περισσότερο αναγνωρίσιμα σε απεικονίσεις του 

Borromeo.  

Ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην παραγωγή χαρακτικών, τα οποία κυκλοφορούσαν 

ευρέως στην ιταλική χερσόνησο κι εκτός αυτής, ενώ καλλιτέχνες βρίσκουμε τόσο Ιταλούς όσο 

και σημαντικά εργαστήρια σε περιοχές πέραν των Άλπεων. Από τα αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα που αναφέρουμε παρατηρούμε πως υπάρχουν διαφόρων τύπων χαρακτικά 

και διαφόρων ποιοτήτων, όπου άλλοτε απευθύνονται στην μεγάλη μάζα του εκκλησιάσματος 

κι άλλοτε αποτελούν ξεχωριστές παραγγελίες. Στο επίπεδο των εικονογραφικών τύπων, 

μπορούμε να πούμε πως μεγάλη μερίδα αυτών αφορά επεισόδια σχετικά με την αγιοποίηση, 

καθώς και κοινά θέματα με αντίστοιχες εικόνες άλλων αγίων της περιόδου (Λογιόλα, Neri, 

Saverio κ.α.), συνιστώντας μέρος μιας εικονογραφικής παράδοσης. Δεν λείπουν και 

απηχήσεις παλαιότερων εικονογραφικών τύπων, αλλά και μεταφορά επεισοδίων από τα 

μεγάλα σύνολα του Duomo, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη διάδοση των τελευταίων. Επίσης, 

στα χαρακτικά είναι εμφανείς οι διαφοροποιήσεις στην απεικόνιση του Borromeo (καρδινάλιο 

ή αρχιεπίσκοπο), κάτι που σχετίζεται και με την καταγωγή ή ιδιότητα του κάθε 

παραγγελιοδότη, οι οποίοι στην πλειονότητα τους είναι ιερωμένοι (καρδινάλιοι, 

αρχιεπίσκοποι) αλλά και αριστοκράτες και αξιωματούχοι.  

Στην τελευταία ενότητα της εργασίας επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στους 

δημοφιλέστερους εικονογραφικούς τύπους μετά την αγιοποίηση, από τους πολλούς που 

αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τους καλλιτέχνες και τους παραγγελιοδότες στις 

αρχικές φάσεις δόμησης της εικονογραφίας. Παρατηρούμε μια παγίωση τύπων στην 

εικονογραφία του Borromeo στις πρώτες δεκαετίες μετά τo 1610 και μια διάδοσή τους πέρα 

από τα όρια της Λομβαρδίας με μια συνεχή αύξηση της καλλιτεχνικής παραγωγής. Τα θέματα 

προωθούσαν ορισμένες όψεις του βίου του αρχιεπισκόπου, ενώ βαθμηδόν κυριάρχησαν οι 

τύποι που συμμορφώνονταν στο σχετικό διάταγμα της αγιοποίησης περί της αρμόζουσας κι 

επίσημης εικόνας του αγίου. Στα έργα δεν αναδεικνυόταν τόσο η ιστορική προσωπικότητα 

όσο η ένταξη της εικονογραφίας του Borromeo στο γενικότερο πλαίσιο των δογματικών 

επιδιώξεων της ρωμαϊκής κουρία. Η πιστή εφαρμογή της στρατηγικής της Εκκλησίας μετά το 

Τριδέντο αποτέλεσε πάγιο άξονα των έργων που εξετάζουμε, με την περίπτωση του Carlo 

Borromeo να αποτελεί ένα μονάχα παράδειγμα δόμησης της εικονογραφίας πλάι σε εκείνα 

των άλλων νεοφανών (ή και παλαιών) αγίων της περιόδου της Αντιμεταρρύθμισης.   



 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
 

ΕΙΚΟΝΩΝ 
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Εικ. 1: Το δουκάτο του Μ ιλάνου τον 17 ο αιώ να (Π ηγή: Merito et Tempore) 

Εικ. 2: Η επισκοπή του Μ ιλάνου γύρω  στα 1592 (Π ηγή: Wietse de Boer) 

        

Εικ. 3: Αγνώ στου, Ο  Carlo Borromeo σε παιδική ηλικία , α  ́μισό του 16 ου αι., λάδι σε καμβά, ιδιω τική σ υλλογή 
Borromeo (Π ηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo κ.α.) 

Εικ. 4: Αγνώ στου, Ο  Carlo Borromeo σε εφ ηβική ηλικία , α  ́μισό του 16 ου αι.,  λάδι σε καμβά,  ιδιω τική συλλογή  
Borromeo (Π ηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo κ.α.) 
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Εικ. 5: Autore ignoto, Οικογενειακό πορτραίτο των Borromeo με την Μαργαρίτα των Μεδίκων και τους υιούς της Federico 
και Carlo με εκκλησιαστικό ένδυμα, α΄ μισό του 16ου αι., λάδι σε καμβά, ιδιωτική συλλογή Borromeo  

(Πηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo κ.α.) 

Εικ. 6: Giorgio Soleri, Προσωπογραφία του Carlo Borromeo, β΄ μισό του 16ου αι., παστέλ σε χαρτί, 44.5 x 33 εκ., Villa 
Borromeo d’Adda, Arcore (Πηγή: Francesco Frangi) 

 

Εικ. 7: Francesco Brambilla, Νεκρικό Εκμαγείο του Carlo Borromeo, γύψος, Μιλάνο, Convento di Porta Monforte (Πηγή: 
Franco Buzzi/Danilo Zardin) 

  Εικ. 8: Francesco Brambilla, Νεκρικό Εκμαγείο του Carlo Borromeo, γύψος με ίχνη χρώματος, Ρώμη, ιδιωτική συλλογή 
(Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 

Εικ. 9: Αγνώστου, Ιεροφυλάκιο με νεκρικό εκμαγείο του Carlo Borromeo, γύψος, Αρόνα  
(Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
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Εικ. 10: Oreficeria Perego, Λεπτομέρεια της Λάρνακας του Carlo Borromeo, 1606-1638, χρυσός/ασήμι/πολύτιμοι λίθοι, 

Μιλάνο, Duomo, Scurolo di San Carlo (Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
 

     

Εικ. 11: Simone Peterzano, Προσωπογραφία του Carlo Borromeo, τέλη 16ου αι., μαύρο πενάκι, Μιλάνο, Musei Civici del 
Castello Sforesco (Πηγή: Francesco Frangi) 

Εικ. 12: Giovanni Ambrogio Figino, Σχέδιο προσωπογραφίας του Carlo Borromeo με σημειώσεις του Sebastiano Resta, 
μαύρο κραγιόνι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 

 (Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
Εικ. 13: Giovanni Ambrogio Figino, Σχέδιο προσωπογραφίας του Carlo Borromeo με σημειώσεις του Sebastiano Resta, 

sanguigna, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 
(Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
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Εικ. 14: Αγνώστου, Ο Carlo Borromeo σε στάση προσευχής και μικρότερες σκηνές, 1588, χαλκογραφία, Βιέννη, 

Albertina, Συλλογή Χαρακτικών (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 15: Agostino Carracci, Αλληγορικό πορτραίτο του Carlo Borromeo, 1585, χαλκογραφία, Μιλάνο, Castello 
Sforzesco, Civica Raccolta Achille Bertarelli (Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
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Εικ. 16: Giovan Ambrogio Figino (απόδ.), Προσωπογραφία του Carlo Borromeo, ante 1602, λάδι σε καμβά, 48x41 
εκ., Μιλάνο, Pinacoteca Ambrosiana (Πηγή: Katja Burzer) 

Εικ. 17: Αγνώστου, Ο Carlo Borromeo σε στιγμές μελέτης, τέλη 16ου αι., λάδι σε καμβά, 112x88 εκ., Μιλάνο, 
Pinacoteca Ambrosiana (Πηγή: Paolo Ciardi) 

 

Εικ. 18: Αγνώστου, Ο Carlo Borromeo σε στάση μελέτης ενώπιον του Εσταυρωμένου, αρχές 17ου αι., λάδι σε 

καμβά, Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 19: Enea Salmeggia, Παναγία με το βρέφος και τους Άγιο Αμβρόσιο και Carlo Borromeo, 1603, λάδι σε καμβά, 
276x186 εκ., Μιλάνο, Pinacoteca del Castello Sforzesco (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 20-32: Giovanni Battista Crespi, Σχέδια για τα επεισόδια του Βίου του Carlo Borromeo, λάδι σε καμβά, 43x43 εκ., 
Senago, Villa Borromeo d’Adda (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 33: Giovanni Battista Crespi, Η πώληση του πριγκιπάτου της Όρια από τον Carlo Borromeo κι η διανομή των χρημάτων 

στους φτωχούς, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 34: Giovanni Battista Crespi, H επίσκεψη του Carlo Borromeo στο λοιμοκαθαρτήριο, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 
εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci). 
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Εικ. 35: Camillo Landriani και Francesco Mazzuchelli, Η απάρνηση των υψηλών αξιωμάτων και τίτλων τιμής από τον Carlo 
Borromeo, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 36: Camillo Landriani και Francesco Mazzucchelli, Ο Carlo Borromeo επισκέπτεται το Τορίνο να προσκυνήσει την Ιερά 

Σινδόνη, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 37: Camillo Landriani, Ο Carlo Borromeo κηρύττει στην Val Mesolcina,  1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., 

Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 38: Camillo Landriani, Ο Carlo Borromeo τελεί τα Θεία Μυστήρια στους ασθενείς του λοιμού, 1602, τέμπερα 
σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 39: Giovanni Mauro και Giovanni Battista della Rovere, Η απόπειρα εναντίων της ζωής του Carlo Borromeo 
από τον Farina, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 40: Giovanni Mauro και Giovanni Battista della Rovere, Η παραμονή του Carlo Borromeo στο Sacro Monte του 
Varallo, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 41: Giovanni Mauro και Giovanni Battista della Rovere, Ο Carlo Borromeo διενεργεί στο Μιλάνο τοπικές 
επισκοπικές συνόδους, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 42: Giovanni Mauro και Giovanni Battista della Rovere, Η πομπή του Santo Chiodo στο Μιλάνο υπό τον Carlo 
Borromeo, 1602, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 



148 
 

 

Εικ. 43: Giovanni Battista Crespi, Η ίδρυση στο Μιλάνο από τον Carlo Borromeo των Κολλεγίων των ταγμάτων των 

Ιησουιτών, των Θεατίνων και των Μπαρναμπιτών, 1603, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: 

Marco Rosci) 

 

Εικ. 44: Giovanni Battista Crespi, Ο Carlo Borromeo ανεγείρει μνημεία Σταυρών στο Μιλάνο και τα ευλογεί, 1603, 
τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 45: Carlo Landriani, Ο Carlo Borromeo ιδρύει στο Μιλάνο μοναστήρια για τις Καπουκίνες μοναχές και τις 

αδελφότητες των Παρθένων της Αγίας Ούρσουλας και των Χηρών της Αγίας Άννας, 1603, τέμπερα σε καμβά, 

475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 46: Giovanni Mauro και Giovanni Battista dell Rovere, Ο Carlo Borromeo επιθεωρεί τις επισκοπές κι ενορίες, 
1603, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 47: Carlo Buzzi, Ο Carlo Borromeo ιδρύει το τάγμα των Oblati του Αγίου Αμβροσίου, 1603, τέμπερα σε καμβά, 

475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 48: Giovanni Domenico Pellegrini, Ο Carlo Borromeo διενεργεί πομπή των ιερών λειψάνων αγίων, 1603, 
τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 49: Camillo Landriani, Επίσκεψη του Carlo Borromeo σε ασθενείς, 1604, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., 

Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 50: Camillo Landriani, Νυχτερινή Αγρυπνία του Carlo Borromeo, 1604, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., 

Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 51: Carlo Buzzi, Ο Carlo Borromeo ιδρύει στο Μιλάνο τα Διδακτήρια των Χριστιανικών Δογμάτων, 1604, 
τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 52: Carlo Antonio Procaccini, Ο θάνατος του Carlo Borromeo, 1604, τέμπερα σε καμβά, 475x600 εκ., Μιλάνο, 

Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 53: Antonio Tempesta, Ετήσια Ostensione προς τιμήν του Ιερού Μανδηλίου στις 4 Μαΐου 1613, 1613, 
χαλκογραφία, Βιέννη, Albertina, Συλλογή Χαρακτικών (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 54: Federico Barocci, Η Άφεση αμαρτιών του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου από τον Άγιο Αμβρόσιο, 1603, λάδι σε 

καμβά, Μιλάνο, Duomo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 55: Αγνώστου, Η Piazza del Carrobbio στο Μιλάνο, αρχές 17ου αι., χαλκογραφία, Μιλάνο, Castello Sforzesco, 
Civica Raccolta Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

Εικ. 56: Giovanni Battista Lonato/Francesco Maria Richini/Aurelio Trezzi, Σταυρός του San Matroniano (Colonna 
del Verziere), 1580-1673, γρανίτης, Μιλάνο (Φωτογραφία: Giovanni Dall’Orto). 

 

 

Εικ. 57: Αγνώστου, Salus Populi Romani, ca. 6ος αι., τέμπερα σε ξύλο, 117x79 εκ., Ρώμη, Santa Maria Maggiore, 
Cappella Paolina (Πηγή: David K. Grasby) 
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Εικ. 58: Taddeo Zuccaro, Η συνάντηση του καρδιναλίου Alessandro Farnese με τον Carlo V στη Βορμς, 1561-1566, 
νωπογραφία, Caprarola, Villa Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

 

Εικ. 59: Taddeo Zuccaro, Ο Ranuccio Farnese ορίζεται ως capitano generale της Εκκλησίας, 1561-1566, 
νωπογραφία, Caprarola, Villa Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 
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Εικ. 60: Taddeo Zuccaro, Ο Ιούλιος Γ΄ ονομάζει τον Ottavio Farnese δούκα της Πάρμα, 1561-1566, νωπογραφία, 

Caprarola, Villa Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Nancy Ward Neilson) 

 

Εικ. 61: Taddeo Zuccaro, Η είσοδος στο Παρίσι του Francesco I, Carlo V και Alessandro Farnese, 1561-1566, 
νωπογραφία, Caprarola, Villa Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 
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Εικ. 62: Taddeo Zuccaro, Ο Πάπας Παύλος Γ΄ χειροτονεί καρδιναλίους, 1561-1566, νωπογραφία, Caprarola, Villa 
Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

 

Εικ. 63: Bernardino Poccetti, Η επιμνημόσυνη δέηση κι η Ανύψωση στον ουρανό του Αγίου Βρούνου, 1591-1593, 
νωπογραφία, Φλωρεντία, Certosa del Galluzzo, San Lorenzo (Φωτογραφία: Mattis) 



158 
 

 

Εικ. 64: Francesco Vanni, Επεισόδιο από τον βίο της Αγίας Αικατερίνης, 1597, χαλκογραφία  
(Πηγή: Nancy Ward Neilson) 

 

Εικ. 65: Francesco Vanni, Επεισόδιο από τον βίο της Αγίας Αικατερίνης, 1597, χαλκογραφία  
(Πηγή: Nancy Ward Neilson) 
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Εικ. 66: Giovanni Maria Butteri, Ο Φίλιππος Β΄ της Ισπανίας στέφεται Βασιλιάς της Πορτογαλίας, 1598, τέμπερα 

σε καμβά, Φλωρεντία, Galleria degli Uffizi (Πηγή: Monica Bietti) 

 

Εικ. 67: Cosimo Gamberucci, Η είσοδος του Φιλίππου Β΄ στην Λισσαβόνα, 1598, τέμπερα σε καμβά, Φλωρεντία, 
Galleria degli Uffizi (Πηγή: Monica Bietti) 
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Εικ. 68: Giovanni Battista Mossi, Η διακοσμήσεις του Αγίου Λαυρεντίου της Φλωρεντίας για τις επιθανάτιες 

εκδηλώσεις προς τιμήν του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, 1598, χαλκογραφία, Βιέννη, Albertina, Συλλογή 

Χαρακτικών (Πηγή: Monica Bietti) 

 

 

  

Εικ. 69-70: Όψεις της οροφής του Salone d’Onore του Collegio Borromeo, 1602-1604, νωπογραφίες, Παβία, 

Collegio Borromeo (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 71: Annibale Carracci, Όψη της Galleria Farnese, 1597-1602, νωπογραφίες, Ρώμη, Palazzo Farnese. 
(Πηγή: Web Gallery of Art) 

 

 

Εικ. 72: Cesare Nebbia, Προκαταρκτικό σχέδιο για την διακόσμηση του Collegio Borromeo, 1602-1603, μαύρο 

πενάκι, Μιλάνο, Pinacoteca Ambrosiana (Πηγή: Adriano Peroni) 
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Εικ. 73: Cesare Nebbia, Η Πομπή των Ιερών Κειμηλίων, 1603-1604, νωπογραφία, Παβία, Collegio Borromeo 
(Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

  

   

Εικ. 74-77: Cesare Nebbia, Η αναγνώριση των ιερών κειμηλίων, Το κήρυγμα για τα ιερά κειμήλια, Η εύρεση των 

ιερών κειμηλίων, Ο καθαγιασμός των ιερών κειμηλίων, 1603-1604, νωπογραφίες, Παβία, Collegio Borromeo 
(Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 78-79: Cesare Nebbia, Λεπτομέρειες της οροφής (βόρειο μέρος), 1603-1604, νωπογραφίες, Παβία, Collegio 
Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

 

Εικ. 80: Cesare Nebbia, Η επίσκεψη του Carlo Borromeo στο Τορίνο, 1603-1604, νωπογραφία, Παβία, Collegio 
Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 81: Cesare Nebbia, Ο Carlo Borromeo ιδρύει Κολλέγια, τάγματα κι αδελφότητες, 1603-1604, νωπογραφία, 

Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

Εικ. 82: Cesare Nebbia, Το προσκύνημα του Carlo Borromeo στο Sacro Monte του Varallo, 1603-1604, 
νωπογραφία, Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

   

Εικ. 83: Cesare Nebbia, Η εκφορά της σωρού του Carlo Borromeo, 1603-1604, νωπογραφία, Παβία, Collegio 
Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

Εικ. 84: Domenico Passignano, Η εκφορά της σωρού του Αγίου Αντωνίνου, 1589, νωπογραφία, Φλωρεντία, San 
Marco, Cappella Salviati (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 85: Cesare Nebbia, Ο λοιμός του Μιλάνου, 1603-1604, νωπογραφία, Παβία, Collegio Borromeo (Πηγή: Franco 
Buzzi/Danilo Zardin) 

 

Εικ. 86: Federico Zuccaro, Η Παραλαβή των αμφίων του καρδιναλίου από τον Carlo Borromeo, 1604, 
νωπογραφία, Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 87: Federico Zuccaro, Επεισόδια του βίου του San Giacinto, 1600, νωπογραφία, Ρώμη, Santa Sabina, Cappella 
di San Giacinto (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

 

Εικ. 88: Taddeo Zuccaro, Ο Ranuccio Farnese ορίζεται επικεφαλής του Φλωρεντινού στρατεύματος, 1561-1566, 
νωπογραφία, Caprarola, Palazzo Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 
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Εικ. 89-92: Cesare Nebbia, Προσωποποιήσεις των Pietas, Zelus, Perseverantia, Silentium, 1603-1604, 
νωπογραφίες, Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

 

Εικ. 93: Cesare Nebbia και Giovanni Guerra, Η ζωφόρος της Sala Grande (λεπτομέρεια), 1589, νωπογραφίες, 

Ρώμη, Palazzo alle Terme, Sala Grande (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 94: Cesare Nebbia και Giovanni Guerra, Η ζωφόρος της Sala Grande (λεπτομέρεια), 1589, νωπογραφίες, 
Ρώμη, Palazzo alle Terme, Sala Grande (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 95-98: Cesare Nebbia, Προσωποποιήσεις των Oratio, Religio, Labor, Paupertas, 1603-1604, νωπογραφίες, 
Παβία, Collegio Borromeo (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 

 

Εικ. 99: Αγνώστου, Ο Federico Borromeo παρουσιάζει τα ιερά λείψανα του San Carlo, 1625-1630, λάδι σε καμβά, 

Αρόνα, San Carlo (Πηγή: Katja Burzer) 

 



169 
 

 

Εικ. 100: Matthäus Greuter, Ornamento sontuoso della facciata di S. Pietro, 1610, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica 
Raccolta Bertarelli (Πηγή: Andrea Spiriti) 
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Εικ. 101: Ανασύνθεση του Αγίου Πέτρου την περίοδο της αγιοποίησης του Carlo Borromeo με προσαρμοσμένη 

την εφήμερη πρόσοψη στον νάρθηκα (Πηγή: Neils Krogh Rasmussen) 

 

 

Εικ. 102: Giovanni Battista Crespi, Άγιος Αμβρόσιος, 1610, 260x139 εκ., λάδι σε ξύλο, Μιλάνο, Pinacoteca 
Ambrosiana (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 103: Matthäus Greuter, Το εσωτερικό του Αγίου Πέτρου με το suggestum στο κέντρο, 1610, χαλκογραφία, 

Ρώμη, Gabinetto Comunale delle Stampe (Πηγή: Neils Krogh Rasmussen) 

 

Εικ. 104: Matthäus Greuter, Τα tondi του San Carlo Borromeo (λεπτομέρεια)  
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Εικ. 105: Matthäus Greuter, Τα λάβαρα του San Carlo Borromeo (λεπτομέρεια)  

 

Εικ. 106: Giovanni Maggi, Το εσωτερικό του Αγίου Πέτρου με το suggestum στο κέντρο, 1610, χαλκογραφία, 
Μιλάνο, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo (Πηγή: Neils Krogh Rasmussen) 

  

Εικ. 107: Giovanni Maggi, Τα tondi του San Carlo Borromeo (λεπτομέρεια) 

 

Εικ. 108: Giovanni Maggi, Τα λάβαρα του San Carlo Borromeo (λεπτομέρεια) 
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Εικ. 109: Raffaello Guidi, Ο San Carlo Borromeo με πλευρικές σκηνές από τον βίο και τα θαύματά του, 1610, 
χαλκογραφία, Ρώμη, Biblioteca Angelica (Πηγή: Katja Burzer) 

  

Εικ. 110: Cesare Nebbia, Η αγιοποίηση του Diego d’Alcala, 1588, νωπογραφία, Βατικανό, Libreria Vaticana (Πηγή: Ursula 
König-Nordhoff) 

Εικ. 111: Giovanni Battista Ricci, Η αγιοποίηση της Santa Francesca Romana, 1608, νωπογραφία, Βατικανό, Libreria Vaticana 
(Πηγή: Alessandra Anselmi) 
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Εικ. 112: Matthäus Greuter, Το theatrum στον Άγιο Πέτρο στις αγιοποιήσεις των Isidoro de Sevilla, Ιγνάτιο Λογιόλα, Francesco 
Saverio, Filippo Neri, Teresa d’Avila, 1622, χαλκογραφία, Ρώμη, Santa Maria di Valicella (Πηγή: Alessandra Anselmi) 

 

                              

Εικ. 113: Andrea Sacchi, Εσωτερικό της Santa Maria di Valicella στην διάρκεια των εκδηλώσεων της 13ης Μαρτίου 1622, 1622, 
λάδι σε καμβά, 98x74 εκ., Ρώμη, Pinacoteca Vaticana (Πηγή: David K. Grasby) 

Εικ. 114: Andrea Sacchi, Ο Ουρβανός Η΄ επισκέπτεται τον Gesù την 3η Οκτωβρίου 1639 στην διάρκεια εκδηλώσεων του 
τάγματος των Ιησουιτών, 1639, λάδι σε καμβά, 336x247 εκ., Ρώμη, Galleria Nazionale d’Arte Antica (Πηγή: Web Gallery of Art) 
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Εικ. 115: Antonio Tempesta, Ο San Carlo Borromeo και σκηνές από την αγιοποίησή του, 1610, οξυγραφία, Ρώμη, 
Biblioteca Angelica (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 116: Antonio Tempesta, Η πομπή κατά την αγιοποίηση του Carlo Borromeo (λεπτομέρεια) 
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Εικ. 117: Giovanni Battista Crespi, San Carlo Borromeo, 1610, λάδι σε καμβά, 43x22 εκ., Γενεύη, Musée d’Art et 
d’Histoire (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 118: Giovanni Battista Crespi, Η αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1610, τέμπερα σε καμβά, 300x250 εκ., 

Μιλάνο, Museo dell’Opera del Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 119: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Aurelia degli Angeli, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., 

Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

  

Εικ. 1201: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα του Fra Sebastiano da Piacenza, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 
εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 121: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα του Fra Sebastiano da Piacenza, 1610, σχέδιο, Varallo Sesia, 
Πινακοθήκη (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 122: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Beatrice di Antonio Francesco Crespi, 1610, τέμπερα σε καμβά, 
240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 123: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Giovanna di Giovan Battista Marone, 1610, τέμπερα σε καμβά, 
240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 124: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Margherita della Guardia Vertua, 1610, τέμπερα σε καμβά, 
240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

  

Εικ. 125: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Clementina Crivelli Arese, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x230 εκ., 
Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 126: Giovanni Battista Crespi, Carità, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x130 εκ., Μόντενα, Civica Galleria Campori 
(Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 127: Giovanni Battista Crespi, Το θαύμα της Clementina Crivelli Arese, 1610, σχέδιο, Varallo Sesia, 
Πινακοθήκη (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 128: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα της Suor Paola Giustina Casati, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 
εκ., Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 129: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα του Carlino Nava, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 130: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα της Martha de Vighi, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 131: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα του Domenico Brusatore, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., 
Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 132: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα του Girolamo Baio, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 133: Giulio Cesare Procaccini, Το θαύμα του Giovan Battista Tirone, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., 
Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 134: Camillo Landriani, Το θαύμα της Anna Miskowiki Branika, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 135: Camillo Landriani, Το θαύμα της Marina Ferraro, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo 
(Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 136: Camillo Landriani, Το θαύμα του Francesco Cuniolo, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 137: Camillo Landriani, Το θαύμα της Angela Paola Bottigella, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 138: Camillo Landriani, Το θαύμα του Melchiorre Bariola, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 139: Carlo Buzzi, Το θαύμα της Suor Candida Francesca de Fortis, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., 
Μιλάνο, Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 140: Carlo Buzzi, Το θαύμα της Suor Angela de’Seni, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo 
(Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 141: Carlo Buzzi, Το θαύμα της Suor Candida Agudi, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo 
(Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 142: Giorgio Noyers, Το θαύμα του Giovan Giacomo Lomazzo, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 

Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 143: Carlo Buzzi, Το θαύμα της Margherita Monti, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, Duomo 
(Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 144: Alessandro Vaiani, Το θαύμα της Suor Angelica Landriani, 1610, τέμπερα σε καμβά, 240x360 εκ., Μιλάνο, 
Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 145: Raffaello Guidi, Ο San Giacinto Odrowaz με σκηνές από τα θαύματά του, 1594, χαλκογραφία, 

Στουτγκάρδη, Staatsgalerie (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 146: Alberto Ronchi, Το θαύμα της Anastasia de’Magi, 1610, χαλκογραφία. (Πηγή: Cesare Bonino Nonnulla 
Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, Μιλάνο, 1610). 
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Εικ. 147: Αγνώστου, Προτομή του Carlo Borromeo, τέλη 16ου αι., τερακότα, Senago, Villa Borromeo (Πηγή: Marco 
Rosci) 

 

 

Εικ. 148: Όψη του εσωτερικού του Duomo και των quadroni σήμερα. (Φωτογραφία: Εμμανουήλ Χαιρέτης) 
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Εικ. 149: Giovanni Paolo Bianchi, Διακοσμήσεις στο Duomo προς τιμήν της βασίλισσας Ισαβέλλας των Βουρβόνων 
το 1644, 1644, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica Raccolta Stampe Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 150: Giovanni Mauro della Rovere, Πομπή στον Duomo με τα λείψανα του San Carlo Borromeo στις 4 
Νοεμβρίου 1638, 1638, χαλκογραφία, ιδιωτική συλλογή (Πηγή: Giulio Bora) 
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Εικ. 151: Αγνώστου, Ex-voto, 1661, Niederrickenbach, Santa Maria di Ahorn (Πηγή: Katja Burzer) 

  

Εικ. 152: Αγνώστου, Ex-voto του Ludovico il Moro, 1480, τέμπερα σε ξύλο, Μιλάνο, Museo Poldi Pelzoli (Πηγή: Katja 
Burzer) 

 

Εικ. 153: Σχολή του Ραφαήλ, Ex-voto του Tommasi Fedra Inghirami, 1508, λάδι σε ξύλο, Βατικανό, Musei Vaticani 
(Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 154: Benozzo Gozzoli, Η Αποθέωση του Αγίου Φραγκίσκου, 1450-1452, νωπογραφία, Montefalco, San 
Francesco (Πηγή: WikiPaintings) 

 

      

Εικ. 155: Lorenzo Lotto, Η Αποθέωση του San Vincenzo Ferrer, 1511, νωπογραφία, Recanati, San Domenico  
(Πηγή: Web Gallery of Art) 

Εικ. 156: Tiziano Vecelio, Assunta, 1518, λάδι σε καμβά, Βενετία, Santa Maria Gloriosa  
(Πηγή: Web Gallery of Art) 



192 
 

 

 

Εικ. 157: Giovanni Battista Crespi, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, ante 1613, λάδι σε καμβά, 395x205 εκ., 
Μιλάνο, San Gottardo in Corte (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 158: Giovanni Battista Crespi, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, 50x26 εκ., Μιλάνο, Museo 
Diocesano (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 159: Giovanni Battista Crespi, Κεφαλή του San Carlo Borromeo, 1610, κάρβουνο, 22x19 εκ., Μιλάνο, Biblioteca Ambrosiana 
(Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 160: Αγνώστου, San Carlo Borromeo, μέσα 17ου αι., ορείχαλκος, Μιλάνο, ιδιωτική συλλογή (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 161: Giovanni Battista Crespi, Bozzetto της Αποθέωσης του San Carlo Borromeo, 1610, Μιλάνο, συλλογή Cecilia Porro 
(Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 162: Giovanni Battista Crespi (bottega), Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, Concesa sull’Adda, 

Μονή των Carmelitani Scalzi (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 163: Giulio Cesare Procaccini, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, περ. 1612, λάδι σε καμβά, 456x123 εκ., 

Μιλάνο, San Tommaso in Terr’Amara (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 164: Pierfrancesco Mazzuccheli, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, ante 1615, λάδι σε καμβά, 281x173 εκ., 
Μιλάνο, Sant’Angelo (Πηγή: Jacopo Stoppa) 
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Εικ. 165: Giovan Battista Crespi, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, 78x50 εκ., Isola Bella, Palazzo 
Borromeo (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 166: Giovan Battista Crespi, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, 50x26 εκ., Μιλάνο, Galleria 
Arcivescovile (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 167: Giovan Battista Crespi (αποδ.), Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, Μιλάνο, ιδιωτική 
συλλογή (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 168: Giovan Battista Crespi, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, Carate Brianza, 
Sant’Ambrogio (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 169: Giovan Battista Crespi (αποδ.), Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, Τρουά, Musée des 

Baux-Arts (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 170: Giovan Battista Crespi (αποδ.), Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, post 1610, λάδι σε καμβά, Isola Bella, Palazzo 
Borromeo (Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 171: Giulio Cesare Procaccini, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, ante 1615, λάδι σε καμβά, 285x169 εκ., Μιλάνο, 
Pinacoteca di Brera (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 172: Giulio Cesare Procaccini, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, λάδι σε καμβά, 95x65 εκ., Νέα Υόρκη, Piero Corsini 
Gallery (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 173: Giulio Cesare Procaccini, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, λάδι σε καμβά, Γένοβα, Συλλογή Cattaneo Adorno 
(Πηγή: Marco Rosci) 

 

Εικ. 174: Giulio Cesare Procaccini, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1615-1620, λάδι σε καμβά, 384x250 εκ., Δουβλίνο, 
National Gallery of Ireland (Πηγή: Franco Buzzi/Danilo Zardin) 
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Εικ. 175: Pierfrancesco Mazzucchelli, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1616-1620, λάδι σε καμβά, 278x145 εκ., 
Borgomanero, Collegiata di San Bartolomeo, Cappella di San Carlo (Πηγή: Jacopo Stoppa) 

Εικ. 176: Pierfrancesco Mazzucchelli, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1618, λάδι σε καμβά, 340x185 εκ., Inverigo, Santa 
Maria della Noce (Πηγή: Jacopo Stoppa) 

 

Εικ. 177: Alberto Ronchi, Η επικήδεια δέηση στον Duomo από τον Francesco Panigarola, 1610, χαλκογραφία. 
 (Πηγή: Cesare Bonino Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, Μιλάνο, 1610). 
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Εικ. 178: Giovan Battista Crespi/Pompeo Berluscone/Antonia Pellegrini, Το antependium του San Carlo Borromeo κατά την 

αγιοποίησή του, 1610, 103x367 εκ., κέντημα/χρυσές κι ασημένιες πέρλες/μαύρο και πολύχρωμο μετάξι, Μιλάνο, Museo 
dell’Opera del Duomo (Πηγή: Marco Rosci) 

 

 

Εικ. 179: Giovan Battista Crespi/Pompeo Berluscone/Antonia Pellegrini, Το antependium (λεπτομέρεια)  
(Πηγή: Marco Rosci) 
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Εικ. 180: Guido Reni, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1613, νωπογραφία, Μπολόνια, Santa Maria dei Servi  
(Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

Εικ. 181: Guido Reni, Δύο putti με την ποιμαντορική ράβδο, 1613, νωπογραφία, Μπολόνια, Santa Maria dei Servi  
(Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

Εικ. 182: Guido Reni, Δύο putti με την επισκοπική μίτρα, 1613, νωπογραφία, Μπολόνια, Santa Maria dei Servi  
(Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

 

Εικ. 183: Alberto Ronchi (αποδ.), Arbor SS. Antistitum Civitatis Mediolani (λεπτομέρεια), ca. 1610, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica 
Raccolta Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 184: Alberto Ronchi (αποδ.), Arbor SS. Antistitum Civitatis Mediolani, ca. 1610, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Arnalda Dallaj) 

 

 

 

 

 



202 
 

   

Εικ. 185: Giulio Cesare Procaccini, Η Παναγία με το βρέφος εν δόξη με αγίους, 1612-1613, λάδι σε καμβά, 400x230 εκ., Saronno, 
Santuario dei Miracoli (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 186: Giovan Mauro della Rovere (αποδ.), Η Παναγία με το βρέφος μαζί με τους Αγίους Αμβρόσιο και Carlo Borromeo, 1610-
1618,  λάδι σε καμβά, Cislago, Santa Maria Assunta (Πηγή: Cristina Geddo/Silvia Paoli) 

Εικ. 187: Προμετωπίδα του Missale Ambrosianum, χαλκογραφία, 1609 (Πηγή: Angelo Bianchi) 

 

 

Εικ. 188: Bernardino Bassano/Giovan Francesco Lampugnani, Πανόραμα του Μιλάνο, 1640, ξυλογραφία, Μιλάνο, Civica 
Raccolta Acchile Bertarelli (Πηγή: Giulio Bora) 
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Εικ. 189: Giulio Cesare Procaccini, Άγιος Αμβρόσιος με putti, ca. 1610, λάδι σε καμβά, 146x95,5 εκ., Μιλάνο, ιδιωτική συλλογή 
(Πηγή: Stefano Zuffi) 

 

Εικ. 190: Carlo Francesco Nuvolone, Άγιος Αμβρόσιος, ca. 1628, λάδι σε καμβά, 72x96 εκ., Μιλάνο, ιδιωτική συλλογή  
(Πηγή: Stefano Zuffi) 
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Εικ. 191: Bernardo Zenale/Bernardo Butinone, Ο Άγιος Αμβρόσιος έφιππος διώκει τους οπαδούς του Αρείου, 1489-1493, 
νωπογραφία, Μιλάνο, San Pietro in Gessate (Πηγή: Fondazione Federico Zeri) 

Εικ. 192: Giovanni Ambrogio Figino, Ο Άγιος Αμβρόσιος έφιππος διώκει τους οπαδούς του Αρείου, 1590-1591, λάδι σε καμβά, 
262x156 εκ., Μιλάνο, Castello Sforzesco (Πηγή: Paolo Biscottini) 

Εικ. 193: Giuseppe Meda/Scipione Delfinone/Camillo Pusterla, Το λάβαρο της πόλης του Μιλάνου, 1565-1567, υφαντό, Μιλάνο, 
Castello Sforzesco (Πηγή: Paolo Biscottini)    

 

  

Εικ. 194: Pierfrancesco Mazzucchelli, Η Αποθέωση του San Carlo Borromeo, 1618, λάδι σε καμβά, 67x62 εκ., Μιλάνο, Duomo, 
Sacrestia Settentrionale (Πηγή: Jacopo Stoppa) 

Εικ. 195: Bartolomeo Roverio, Ο Άγιος Αμβρόσιος έφιππος, 1618, λάδι σε καμβά, 67x60 εκ., Μιλάνο, Duomo, Sacrestia 
Settentrionale (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 196: Antonio d’Errico, Προσκύνημα αγίων στην Αγία Τριάδα, 1628, λάδι σε καμβά, Fontaneto d’Agogna, Beata Vergine 
Assunta (Πηγή: Marco Bona Castelloti) 
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Εικ. 197: Thomas de Leu, Ο Ιγνάτιος Λογιόλα ενώπιον του Εσταυρωμένου με σκηνές από τον βίο του, 1590, χαλκογραφία (Πηγή: 

Ursula König Nordhoff) 

Εικ. 198: Pietro Coel, Ο Filippo Neri σε έκσταση με σκηνές από τον βίο του, 1600, χαλκογραφία (Πηγή: Olga Melasecchi) 

 

Εικ. 199: Giacomo Lauro, Ο Stanislaus Kostka ενώπιον της Παρθένου με σκηνές από τον βίο του, 1606, χαλκογραφία  
(Πηγή: Ursula König Nordhoff) 
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Εικ. 200: Jan Sadeler, Ο Ιγνάτιος Λογιόλα ενώπιον του Εσταυρωμένου, 1580, χαλκογραφία (Πηγή: Ursula König Nordhoff) 

Εικ. 201: Hieronymus Wierix, Francesco Saverio, ante 1619, χαλκογραφία (Πηγή: Ursula König Nordhoff) 

 

                      

Εικ. 202: Giacomo Lauro, Ο Filippo Neri ενώπιον του Εσταυρωμένου, 1595, χαλκογραφία (Πηγή: Olga Melasecchi) 

Εικ. 203: Alberto Ronchi, Ο Carlo Borromeo ενώπιον του Εσταυρωμένου, 1610, ξυλογραφία (Πηγή: Cesare Bonino) 
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Εικ. 204: Αγνώστου, O San Carlo Borromeo με σκηνές από τις Επτά Πράξεις του Ελέους, τέλη 16ου αι., χαλκογραφία, Wolfegg, 
ιδιωτική συλλογή (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 205: Αγνώστου, O San Carlo Borromeo με σκηνές από τις Επτά Πράξεις του Ελέους, 1610, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica 
Raccolta Achille Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 206: Pieter de Jode ο Πρεσβύτερος, Ο San Carlo Borromeo ενώπιον του Εσταυρωμένου με σκηνές από τον βίο και τα 
θαύματά του, 1610, χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica Raccolta Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 207: Αγνώστου, Ο San Carlo Borromeo ενώπιον του Εσταυρωμένου με σκηνές από τον βίο και τα θαύματά του, ante 1614, 
χαλκογραφία, Μιλάνο, Civica Raccolta Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 208: Raphael Sadeler I, Ο San Carlo Borromeo ενώπιον του Εσταυρωμένου με σκηνές από τον βίο του, 1611, χαλκογραφία, 
Βιέννη, Albertina, Συλλογή Χαρακτικών (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 209: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 1ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

 

 

Εικ. 210: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 2ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 211: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 3ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 212: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 4ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 213: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 5ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 214: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 6ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 215: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 7ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 

 

Εικ. 216: Matthäus Greuter (αποδ.), Βίος και Θαύματα του San Carlo Borromeo, φύλλο 8ο, 1610, Μιλάνο, Civica Raccolta 
Bertarelli (Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 217: Alberto Ronchi, Προμετωπίδα του Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο (Πηγή: 

Cesare Bonino) 

Εικ. 218: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο (Πηγή: Cesare 
Bonino) 

                       

Εικ. 219: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

Εικ. 220: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 
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Εικ. 221: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

Εικ. 222: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

                         

Εικ. 223: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

Εικ. 224: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο 
 (Πηγή: Cesare Bonino) 
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Εικ. 225: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

Εικ. 226: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

                      

Εικ. 227: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο  
(Πηγή: Cesare Bonino) 

Εικ. 228: Alberto Ronchi, Σκηνή από το Nonnulla Praeclara gesta B. Caroli Borromaei, 1610, ξυλογραφία, Μιλάνο 
 (Πηγή: Cesare Bonino) 
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Εικ. 229: Giovanni Battista Crespi, Η λατρεία του νεκρού Χριστού από τους Αγίους Φραγκίσκο, Κιάρα, Carlo Borromeo, Alberto 
Quadrelli κι έναν άγιο-επίσκοπο (Αμβρόσιο;), 1610, λάδι σε καμβά, 286x168 εκ., Μιλάνο, Pinacoteca di Brera (Πηγή: Marco 

Rosci) 

Εικ. 230: Giovanni Battista Crespi, Η λατρεία του νεκρού Χριστού από τον San Carlo Borromeo, 1610, λάδι σε καμβά, 209x156 
εκ., Μαδρίτη, Museo del Prado (Πηγή: Marco Rosci) 

                    

Εικ. 231: Giulio Cesare Procaccini, Ο San Carlo, ο νεκρός Χριστός κι ένας άγγελος, ca. 1617, λάδι σε καμβά, 200x160 εκ., Μιλάνο, 

Pinacoteca di Brera (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 232: Ludovico Carracci, Η λατρεία του Πανάγιου τάφου από τον San Carlo, 1617, λάδι σε καμβά, Μπολόνια, San 
Bartolomeo e Gaetano (Πηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo) 
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Εικ. 233: Orazio Borgianni, Η λατρεία της Αγίας Τριάδας από τον San Carlo, 1612, λάδι σε καμβά, 217x151 εκ., Ρώμη, San Carlo 
alle Quattro Fontane (Πηγή: Web Gallery of Art) 

Εικ. 234: Antonio d’Enrico, Ο San Carlo Borromeo κοινωνεί τους μολυσμένους, 1615-1616, λάδι σε καμβά, 258x156 εκ., 

Domodossola, Collegiata dei Santi Protasio e Gervasio (Πηγή: Marco Bona Castelloti) 

             

Εικ. 235: Antonio Carracci, Ο San Carlo Borromeo κοινωνεί τους μολυσμένους, 1611-1612, νωπογραφία, Ρώμη, San Bartolomeo 
all’Isola Tiberina (Πηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo) 

Εικ. 236: Carlo Saraceni, Ο San Carlo Borromeo κοινωνεί τους μολυσμένους, 1618-1619, λάδι σε καμβά, Τσεζένα, Chiesa dei 
Servi, Cappella Albizzi (Πηγή: Marco Gallo) 
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Εικ. 237: Lorenzo Garbieri, Ο San Carlo Borromeo κοινωνεί τους μολυσμένους, 1611-1612, λάδι σε καμβά, Μπολόνια, San Paolo 
Maggiore, Cappella di San Carlo Borromeo (Πηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo) 

Εικ. 238: Ferraù Fenzone, Ο San Carlo Borromeo κοινωνεί τους μολυσμένους, 1613-1614, λάδι σε καμβά, Faenza, Duomo (Πηγή: 

Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo) 

 

Εικ. 239: Ludovico Carracci, Βάπτιση βρέφους στην διάρκεια του λοιμού από τον San Carlo Borromeo, 1613-1616, λάδι σε 

καμβά, Μόντενα, Abbazia di Nonantola (Πηγή: Giuseppe Alberigo/Enrico Cattaneo)  
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Εικ. 240: Giulio Cesare Procaccini, Πομπή του Sacro Chiodo υπό τον San Carlo Borromeo, 1616, λάδι σε καμβά, 229x158 εκ., 

Orta, Santa Maria Assunta (Πηγή: Marco Rosci) 

Εικ. 241: Carlo Saraceni, Ο San Carlo και ο Sacro Chiodo, 1618-1619, λάδι σε καμβά, 280x196 εκ., Ρώμη, San Lorenzo in Lucina 
(Πηγή: Marco Gallo) 

                               

Εικ. 242: Andrea Commodi, Ο San Carlo προσκυνά το Sacro Chiodo, ca. 1621-1622, λάδι σε καμβά, Ρώμη, San Carlo ai Catinari 
(Πηγή: Pamela M. Jones) 

Εικ. 243: Antonio d’Enrico, Η πομπή του Sacro Chiodo υπό τους San Carlo, Άγιο Λαυρέντιο και Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ante 
1628, λάδι σε καμβά, 205x113 εκ., Cellio, San Lorenzo (Πηγή: Marco Bona Castellotti) 
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Εικ. 244: Giovanni Maggi, Visita alle Sette Chiese di Roma: San Sebastiano in Via Appia, ca. 1614-1619, ξυλογραφία, Ρώμη, 
Biblioteca Nazionale Centrale (Πηγή: Pamela M. Jones) 

 

Εικ. 245: Daniele Crespi, Digiuno di San Carlo, 1623-1625 ή 1627-1629, λάδι σε καμβά, Μιλάνο, Santa Maria della Passione 
(Πηγή: Katja Burzer) 
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Εικ. 246: Jan van Eyck, Ο Άγιος Ιερώνυμος στο studio του, ca. 1435, λάδι σε καμβά, Ντιτρόιτ, Detroit Institute of Arts  
(Πηγή: Web Gallery of Art) 

Εικ. 247: Vittore Carpaccio, Ο Άγιος Αυγουστίνος στο studiolo του, 1502, τέμπερα σε καμβά, 141x210 εκ., Βενετία, Scuola di San 
Giorgio degli Schiavoni (Πηγή: Web Gallery of Art) 

 

Εικ. 248: Michelangelo Merisi, Ο Άγιος Ιερώνυμος, ca. 1606, λάδι σε καμβά, 112x157 εκ., Ρώμη, Galleria Borghese  
(Πηγή: Web Gallery of Art) 
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Εικ. 249: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Άγιος Φραγκίσκος, 1585-1590, λάδι σε καμβά, 105.5x86.5 εκ., Μπιλμπάο, Museo des 
Bellas Artes (Πηγή: Web Gallery of Art) 

  

Εικ. 250: Ludovico Cigoli, Άγιος Φραγκίσκος, 1597-1599, λάδι σε καμβά, 198x147 εκ., Αγία Πετρούπολη,  
Μουσείο Ερμιτάζ (Πηγή: Web Gallery of Art) 
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