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Ππόλογορ 

 

Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ απμηεθεί δ ιεθέηδ ηδξ 

πμθθαπθήξ ειπθμηήξ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ, ζδζαίηενα ηδξ βθοπηζηήξ, παναβςβήξ ιε ηζξ 

ζοθθμβέξ ανπαίςκ βθοπηχκ πμο είπακ ζοβηνμηδεεί ζηδ Ρχιδ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 

16
μο

 αζχκα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, λεηζκχκηαξ ιε ιζα ακαδνμιή ζηδκ ζζημνία ηςκ ζοθθμβχκ 

ανπαζμηήηςκ ηονίςξ, αθθά υπζ ιυκμκ, ιέζα απυ ζφβπνμκεξ πδβέξ ημο 16
μο

 αζχκα, 

υπςξ ημ Tutte le statue antiche, che in Roma in diversi luoghi, e case particolari si 

veggono ημο Ulisse Aldrovandi (1522-1605), ζηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηχκηαζ 

γδηήιαηα υπςξ δ ζφκδεζδ ηδξ βέκκδζδξ ηςκ ζοθθμβχκ ιε ηδ ζφζηαζδ ηςκ πνχηςκ 

ιμοζείςκ ηαζ ημ ανπαζμδζθζηυ πενζαάθθμκ αοηήξ ηδξ πενζυδμο. Αηυια, ιε αάζδ ηδ 

ζοκαθή δναζηδνζυηδηα πνμζχπςκ υπςξ εηείκμ ημο Pirro Ligorio (π.1510-1583), 

ελεηάγεηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ βθοπηχκ ςξ πνμξ ηδ «ζοκηήνδζδ» ημοξ, ηζξ 

πανειαάζεζξ δδθαδή πμο βίκμκηακ ζε αοηά απυ βθφπηεξ ηδξ επμπήξ, γήηδια 

ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ, υπςξ εα δμφιε. 

Μεηά ηδ θήλδ ηδξ οκυδμο ημο Σνέκημ (1545-1563) ηαζ ηδ ζοββναθή ένβςκ, 

υπςξ ημ Discorso intorno le immagini sacre e profane, diviso in 5 libri, dove si 

scuoprono varii abusi loro e si dichiara il modo che cristianamente si dee osservare 

nelle chiese e ne' luoghi pubblici, ημο Gabrielle Paleotti (1522-1597), βζκυηακ ζαθέξ 

πςξ μηζδήπμηε ζοκδευηακ ιε ημ παβακζζηζηυ πανεθευκ δεκ είπε εέζδ ζημ πνζζηζακζηυ 

πανυκ, ηζ έηζζ πμθθμί ήηακ εηείκμζ πμο είηε έπαρακ κα ζοθθέβμοκανπαία ημιιάηζα, 

είηε έηνορακ ηα ένβα ηςκ ζοθθμβχκ ημοξ. ηα ηεθάθαζα πμο αημθμοεμφκελεηάγμκηαζ 

δφμ απυ ηζξ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ελαζνέζεζξ ζηδκ παναπάκς ηαηηζηή: πνυηεζηαζ βζα 

ηζξ ζοθθμβέξ ηςκ Farnese ηαζ ηςκ Μεδίηςκ ζηδ Ρχιδ, μζ μπμίεξ, ακηζεέηςξ, 

ειπθμοηίγμκηακ ζοκεπχξ. Καηά ηδκ ίδζα πενίμδμ, δ ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο Ippolito 

d‟ Este (1479-1520) ειπθμοηίζηδηε ζδιακηζηά ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ έπαοθδξ ζημ 

Σίαμθζ. Μέζα απυ ηδ αζαθζμβναθία, πμο εκημπίζηδηε ηαζ ιεθεηήεδηε δεκ ζηάεδηε 

δοκαηή δ ακεφνεζδ πθδνμθμνζχκ βζα ημ εέια ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ βθοπηχκ ζηδ 

ζοθθμβή d‟ Este ηζ έηζζ μζ ακαθμνέξ ζε αοηή είκαζ πενζμνζζιέκεξ. 
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Ζ ζφκδεζδ ηςκ ανπαζμηήηςκ ιε ηδ ζφβπνμκδ ηαθθζηεπκζηή παναβςβή 

απμηεθεί έκα εέια ανηεηά εονφ, ηαεχξ ιμηίαα ειπκεοζιέκα απυ ανπαία βθοπηά 

ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ ζε γςβναθζηά, βθοπηζηά ηαζ ανπζηεηημκζηά ένβα. Γζα ημκ 

θυβμ αοηυ, παναηάης ελεηάγμκηαζ ιυκμ παναδείβιαηα βθοπηζηήξ παναβςβήξ 

ηαθθζηεπκχκ μζ μπμίμζ αζπμθήεδηακ ιε ηδκ απμηαηάζηαζδ απμζπαζιαηζηά 

ζςγυιεκςκ βθοπηχκ. Πανυθμ πμο ζε πμζηίθεξ πδβέξ, υπςξ μζ απμβναθέξ ηςκ 

ζοθθμβχκ, ακαθένμκηαζ δζάθμνα μκυιαηα ζοκηδνδηχκ, δεκ είκαζ πάκημηε εθζηηυ κα 

εκημπζζηεί πενζζζυηενεξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα αοημφξ ημοξ 

ηαθθζηέπκεξ. Έηζζ, επζθέπεδηακ πνμξ ιεθέηδ μνζζιέκα ιυκμκ μκυιαηα, βζα ηα μπμία 

δζαεέημοιε επανηή ζημζπεία. 

Σμ εονφ αοηυ γήηδια πανμοζζάγεζ πμθθαπθυ εκδζαθένμκ. Αθεκυξ, δ 

δζαδζηαζία ηδξ ζοιπθήνςζδξ ανπαζμηήηςκ απμηεθμφζε έκα απυ ηα ααζζηά ζηάδζα 

εηπαίδεοζδξ ηςκ κεανχκ βθοπηχκ αθεηένμο, πμθθέξ απυ ηζξ παναββεθίεξ πμο 

δίκμκηακ ζημοξ ηαθθζηέπκεξ αθμνμφζακ ακηίβναθα δζάζδιςκ βθοπηχκ (dall‟antico), 

ζοκεζδδηή ιίιδζδ ανπαίςκ πνμηφπςκ (all‟antica), υπςξ επίζδξ ηαζ ηδ ιεηαηνμπή 

ανπαίςκ θεζράκςκ ζε ζφιαμθα ημο πνζζηζακζζιμφ ιέζς πνμζεδηχκ,πχνζα αέααζα 

απυ ηδ δδιζμονβία βθοπηχκ ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο. Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ 

επζθέβμκηακ αοημφ ημο είδμοξ ηα ένβα εα ελεηαζημφκ ιέζα απυ ηα παναδείβιαηα ηςκ 

Guglielmo della Porta (1515-1577), Giambologna (1529-1608), Giovanni Battista 

Bianchi (1631-1687), Pietro Bernini (1562-1629) η.α. ιζαξ ηαζ απμηεθμφκ μνζζιέκμοξ 

απυ ημοξ ηαθθζηέπκεξ βζα ημοξ μπμίμοξ δζαεέημοιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εκαζπυθδζδ ημοξ ιε ηδ ζοκηήνδζδ. Ο ηεθεοηαίμξ επζθέπηδηε, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

δεκ εκηάζζεηαζ απυθοηα ζηα πνμκζηά υνζα ημο εέιαημξ, ςξ έκα πανάδεζβια βθφπηδ ημ 

ζηοθ ημο μπμίμο δζαιμνθχεδηε ζημ ίδζμ αοηυ πενζαάθθμκ ημο δεφηενμ ιζζμφ ημο 16
μο

 

αζχκα, ζημ μπμίμ ελάθθμο ακήηεζ ηαζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ παναβςβήξ ημο. 

Γζα ηδκ αζηζμθυβδζδ ημο πςνμπνμκζημφ πθαζζίμο ημ μπμίμ ηαθφπηεζ δ 

πανμφζα ενβαζία, πνεζάγεηαζ κα εζπςεεί πςξ δ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή μθείθεηαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ πανά ηδκ πθμφζζα «παναηαηαεήηδ» πμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ηαθθζηεπκζηή άκεζζδ πμο βκχνζζε δ πυθδ ηδξ Ρχιδξ ηαηά 

ημοξ νςιασημφξ πνυκμοξ, ηαζ ηδκ εηηεηαιέκδ ανπαζμδζθζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ίδζα 

πυθδ ηαηά ηδκ Ακαβέκκδζδ ηαζ ημ Μπανυη, ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 16
μο

 αζχκα 

απμηεθμφζε ιέπνζ πνυζθαηα ιζα ζπεδυκ ακελενεφκδηδ πενίμδμ. 
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οββναθείξ υπςξ δ Katherine M. Bentz, o William Stenhouse ηζ δ Barbara 

Furlotti έπμοκ πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ανηεηέξ ένεοκεξ βζα ηδκ 

ζζημνία ηςκ ζοθθμβχκ, ηζξ μπμίεξ ζοκεπίγμοκ κα δδιμζζεφμοκ. Γζα ημκ 15
μ
 αζχκα ηαζ 

ηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 ζδιακηζηή είκαζ δ ζοιαμθή ηδξ ένεοκαξ ηδξ Kathleen Wren, δ 

μπμία ημκίγεζ πςξ, πανά ηζξ υπμζεξ πνμζπάεεζεξ είπακ βίκεζ, βζα κα ιεθεηδεεί δ 

ζζημνία ημο ζοθθεηηζζιμφ ηζ υπζ απθά δ επζννμή πμο άζηδζακ μζ ζοθθμβέξ, ςξ 

ενεοκδηζηυ ακηζηείιεκμ εδναζχεδηε ιυκμ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο ‟80 ιεηά ημ ηνίημιμ 

ένβμ ημο Salvatore Settis, Memoria dell’ antico nell’arte italiana (1984-1986). Σδ 

δεηαεηία ημο ‟80 δδιμζζεφηδηακ ηαζ ημ Taste and the Antique (1981) ηςκ Haskell ηαζ 

Penny ηαζ ημ Renaissance Artists and Antique Sculpture (1986) ηςκ Bober ηαζ 

Rubinstein, ηα μπμία απμηεθμφκ ααζζηέξ ζοκεεηζηέξ ιεθέηεξ βζα ηδκ ζζημνία ηςκ 

ανπαίςκ βθοπηχκ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή παναβςβή ηαζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ημο βμφζημο ηδξ Πνχζιδξ Νεχηενδξ Δπμπήξ. Σμ ένβμ γςήξ ηςκ δφμ –ηζ 

υπζ ιυκμ- ηεθεοηαίςκ ενεοκδηχκ ζημ Census of Antique Works of Art and 

Architecture Known to the Renaissance λεηίκδζε κα ρδθζμπμζείηαζ ηαηά ηδ δεηαεηία 

ημο ‟90. Με θςημβναθζηυ οθζηυ πμο ζοβηεκηνχεδηε απυ ημ 1946 ςξ ημ 2000 ζημ 

Ηκζηζημφημ Warburg ηαζ πθέμκ ζηεβάγεηαζ ζημ Πακεπζζηήιζμ Humboldt ημο 

Βενμθίκμο, ημ Census πνμζθένεζ ακαθοηζηά πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ ανπαίςκ 

ένβςκ ηαηά ημκ 15
μ
 ηαζ 16

μ
 αζχκα. Σέθμξ, έκα απυ ηα θζβμζηά ένβα πμο έπμοκ ςξ 

ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ηαζ ζοκέααθθε ζδιακηζηά ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα, είκαζ ημ ζοθθμβζηυ ένβμ Scultura a Roma nella seconda meta del 

Cinquecento. Protagonisti e Problemi (2012). 

Γζα ηζξ ζοθθμβέξ ηςκ Farnese ηαζ ηςκ Μεδίηςκ ζδιακηζηέξ είκαζ μζ ιεθέηεξ 

ημο Carlo Gasparri, ιε ένβα υπςξ ημ Le sculture Farnese. Storia e Documenti (2007) 

ημο μπμίμο ηδκ επζιέθεζα ηζ είπε, αθθά ηαζ ηδξ Christina Riebesell (1989). Με ημ ένβμ 

ημο Guglielmo della Porta έπεζ αζπμθδεεί μ Gregoire Extermann ζε άνενα ημο ηαζ 

ζηδ δζαηνζαή ημο (2018). Με ημκ Giambologna o Charles Avery (1987), εκχ βζα ημκ 

Pietro Bernini ζδιακηζηυ είκαζ ημ ένβμ ημο Hans Urlich Kessler (2005). 

Υάνδ ζηδκ οπμηνμθία Erasmus (2016) ηαζ ηδκ οπμηνμθία ημο Κμζκςθεθμφξ 

Ηδνφιαημξ Αθέλακδνμξ . Ωκάζδξ (2014 – 2016), ημ μπμίμ ηαζ εοπανζζηχ, 

πναβιαημπμίδζα ηδκ ένεοκα ιμο ζηδκ Ηηαθία ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Μπμθυκζα. 

οκεπίγμκηαξ ηδ ιεθέηδ ζημ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, ζοβηέκηνςζα πθμφζζμ οθζηυ ημ 

μπμίμ θυβς ηςκ ακοπέναθδηςκ δοζημθζχκ πμο επέααθθακ μζ κέεξ ζοκεήηεξ ζηδκ 
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ακαγήηδζδ αζαθζμβναθίαξ, ζηαιαηάεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηα υζα είπακ δδιμζζεοηεί 

ιέπνζ ημ 2018. 

Γζα ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ μθμηθήνςζδ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς πνςηίζηςξ, 

ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιμο η. Πακαβζχηδ Ηςάκκμο, βζα ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ 

ηαζ ηδ ζηήνζλδ ημο ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ιμο, ημοξ ηαεδβδηέξ ημο 

πνμβνάιιαημξ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ιμο η. Σζηίκα Κμνκέγμο ηαζ η. Δοβέκζμ 

Μαηεζυπμοθμ βζα υθα ηα ιαεήιαηα πμο έπς θάαεζ απυ αοημφξ, ηδκ η. Παοθίκα 

Κανακαζηάζδ, πμο δέπεδηε κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ηνζιεθή επζηνμπή επίαθερδξ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ ηδκ ηαεδβήηνζα ιμο ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Μπμθυκζα, Irene Graziani.  

Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή εα ήηακ πμθφ δζαθμνεηζηή πςνίξ ηζξ ζογδηήζεζξ ιε 

ημκ ζοκάδεθθμ ηαζ ζφγοβυ ιμο, Γδιήηνδ. Γζα αοηυ εοπανζζηχ εηείκμκ ηαζ ημκ βζμ 

ιαξ, δ φπανλδ ημο μπμίμο ιμο έδςζε ηδκ χεδζδ πμο πνεζαγυιμοκ βζα κα ζοκεπίζς. 

Σέθμξ, ημ ιεβαθφηενμ εοπανζζηχ ημ μθείθς ζημοξ βμκείξ ιμο πμο υθα αοηά ηα πνυκζα 

ιε ζηήνζγακ ηαζ ιμο εφιζγακ ηδκ αβάπδ ηαζ ημκ ηυπμ ιμο βζα αοηή ηδκ ένεοκα 

παναηζκχκηαξ ιε κα ιδκ ηα παναηήζς.  

 

Υακζά 2021. 
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Κεθάλαιο 1ο 

Η Ρώμη ηων ζςλλογών·ζύνηομη επιζκόπηζη 

 

 

ηακ o ζοβηθδηζηυξ Καζζζυδςνμξ ημκ 6
μ
 αζχκα ι.Υ ακαθένεδηε ζηα 

αβάθιαηα ηδξ Ρχιδξ ςξ άθθμξ έκαξ πθδεοζιυξ απυ πέηνα ζπεδυκ ίζμξ ζημκ ανζειυ 

ιε ημκ γχκηα
1
, δ θνμκηίδα πμο δζκυηακ ζε αοηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ήηακ 

ιδδαιζκή, ηαεχξ παναιεθμφκηακ βζα αζχκεξ, θυβς ηδξ ηαηαδίηδξ ηςκ παβακζζηζηχκ 

ανπαζμηήηςκ απυ ημοξ ζφβπνμκμφξ ημο. Ανηεηέξ εηαημκηαεηίεξ ανβυηενα, μ 

Πεηνάνπδξ (1304-1374) εα δδθχζεζ πςξ μζ ζοβηαζνζκμί ημο έπμοκ αδζαθμνήζεζ βζα 

ηδ νςιασηή ηθδνμκμιζά. πςξ βκςνίγμοιε υιςξ αοηυ ημ βεβμκυξ δεκ ζζπφεζ εκηεθχξ, 

ηαεχξ ηαηά ημοξ ιεζαζςκζημφξ πνυκμοξ οπήνπε ηάπμζμ εκδζαθένμκ βζα ηζξ 

ανπαζυηδηεξ βεκζηυηενα
2
. Ωζηυζμ, δ δζαθμνά ακάιεζα ζημ υπμζμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεηαζ ηαηά ημ ιεζαίςκα ηαζ ημκ ζπιιεθηηζκό πμο λεηζκά ηονίςξ ηαηά ημκ 

15
μ
 αζχκα, ήηακ πςξ ηαηά ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηζ υπζ βζα ζπιινγή ανπαίςκ βθοπηχκ
3
 . 

Υάνδ ζηα ζπυθζα ημο Πεηνάνπδ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ ημο πμθζηζημφ Cola di 

Rienzo (1313-1354), μζ ηάημζημζ ηδξ Ρχιδξ λεηίκδζακ κα εηηζιμφκ ηα ανπαία 

αβάθιαηα ηζ έηζζ αοηά «απέηηδζακ εη κέμο ηζξ ειπκεοζηζηέξ ηαζ δεζηέξ αλίεξ πμο 

είπακ ηαζ ζηδκ ανπαζυηδηα»
4
. Άημια απυ ημ πενζαάθθμκ ημο πμζδηή ήηακ εηείκα πμο 

άνπζζακ κα ηάκμοκ θυβμ βζα θνμκηίδα ηαζ πνμζηαζία ηςκ βθοπηχκ απυ πεναζηένς 

θεμνέξ ηζ έηζζ έςξ ημ ηέθμξ ημο Trecento (14
μξ 

αζχκαξ) δ ζδιαζία βζα ηδκ ζζημνία 

ημοξ είπε βίκεζ ηαηακμδηή ηαζ δ πνμζηαζία ημοξ απμηεθμφζε πθέμκ ηαεήημκ βζα ημοξ 

πενζζζυηενμοξ Ρςιαίμοξ. ε ιζα επμπή ηαηά ηδκ μπμία δ πενίμδμξ ηδξ Ρςιασηήξ 

Γδιμηναηίαξ (Res Publica, 509-27 π.Υ) απμηεθμφζε πνυηοπμ βζα ημοξ εοβεκείξ, ημ 

εκδζαθένμκ βζα ηζξ ανπαζυηδηεξ ήηακ αοημκυδημ. ηαδζαηά, άνπζζακ κα 

δζαιμνθχκμκηαζ ζε πυθεζξ ηδξ ζηαθζηήξ πενζμκήζμο, υπςξ ηδ Φθςνεκηία, ιζηνέξ 

ζοθθμβέξ, ηονίςξ ιε πμνηναίηα, ηα μπμία πανμοζίαγακ θοζζμβκςιζηή μιμζυηδηα ιε 

                                                             
1Καζζζυδςνμξ Variae 7.13, “Populus copiosissimus statuarum, greges etiam abundatissimi equorum”. 
Γζα ιεηάθναζδ ηςκ επζζημθχκ ημο Καζζζυδςνμο ζηα αββθζηά αθ.Hodgkin 1886 ζεθ.329,331.  
2Picozzi 2000 ζεθ.26 ηαζ Findlen 2010 ζεθ.209.  
3Settis 1986 ζεθ. 373-486. Καηά ημκ Μεζαίςκα, πενζπηχζεζξ ζοθθμβήξ ανπαζμηήηςκ 

πναβιαημπμζμφκηακ ηονίςξ ακαθμνζηά ιε ακηζηείιεκα πμο εεςνμφκηακ πμθφηζια ελαζηίαξ ηςκ οθζηχκ 

ημοξ, υπςξ ηα ημζιήιαηα.   
4Christian 2010 ζεθ.26. 



11 
 

ημοξ ζδζμηηήηεξ ηςκ ζοθθμβχκ, πνμζπαεχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα απμδείλμοκ πςξ 

δ μιμζυηδηα αοηή απμηεθεί απυδεζλδ ηδξ ζοββέκεζαξ ημοξ ιε ηζξ ελέπμοζεξ 

πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ ανπαζυηδηαξ ηζ ςξ εη ημφημο εα έπνεπε κα απμηεθμφκ έκα 

exemplum virtutis γηα ηνπο επηζθέπηεο ηωλ ζπιινγώλ
5
. 

 

ςλλογή απσαιοηήηων: ηο απόλςηο ζύμβολο κύποςρ 

Σμ δεφηενμ ιζζυ ημο 15
μο

 αζχκα ήηακ δ επμπή ηαηά ηδκ μπμία πανμοζζάγεηαζ 

ημ εκδζαθένμκ βζα ηα βθοπηά ηδξ ανπαζυηδηαξ ζηδ Φθςνεκηία
6
. ηδ Ρχιδ μζ πζμ 

βκςζηέξ ζοθθμβέξ ηδξ ακαβέκκδζδξ ακήηακ ζε Πάπεξ ηαζ ζε ηανδζκαθίμοξ, αθθά μζ 

πνχημζ ζοθθέηηεξ ήηακ ιέθδ εοβεκχκ μζημβεκεζχκ μζ μπμίμζ πνμζπαεμφζακ δζα ιέζς 

ηδξ ηαημπήξ ηςκ βθοπηχκ κα πνμζδχζμοκ ηφνμξ ζημ υκμια ημοξ, χζηε αοηυ κα 

δζαζςκζζεεί
7
. Μάθζζηα, θνυκηζζακ κα οζμεεηήζμοκ ηάπμζμ υκμια εκυξ ανπαίμο 

Ρςιαίμο ημ μπμίμ εφιζγε ημ επχκοιυ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ακάβμοκ ηδκ ηαηαβςβή 

ημοξ ζε αοηυκ ηαζ κα ημκίζμοκ ηδκ αοημπεμκία ημοξ
8
, εκχ βζα ημοξ ιδ Ρςιαίμοξ, δ 

εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ανπαζυηδηεξ θεζημονβμφζε ςξ ηεηιήνζμ βζα ηδκ απυηηδζδ 

νςιασηήξ οπδημυηδηαξ
9
. 

Ακαθμνζηά ιε ημοξ πάπεξ, ζδζαίηενμ πανάδεζβια ζοθθέηηδ απμηέθεζε μ 

Παφθμξ Β‟ (1464-1471), μ μπμίμξ πάζπζγε βζα ηδκ απυηηδζδ πμθοηεθχκ ακηζηεζιέκςκ 

πνμηαθχκηαξ, υιςξ, πμθθέξ θμνέξ ακηζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ πζζηχκ, ηαεχξ έαθεπακ 

ηαπφπμπηα ηδ ζοζζχνεοζδ ηυζμο πθμφημο απυ ηδκ παπζηή ανπή
10

. O δζάδμπμξ ημο 

                                                             
5Ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιία απυ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ πμνηνέηςκ ήηακ κα πεναζηεί ημ ιήκοια πςξ μ 

αίμξ ημο απεζημκζγυιεκμο απμηεθμφζε πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ βζα ηζξ ανεηέξ ημο ηαζ ηδκ δεζηή ημο. 

Christian 2008 ζεθ.51. 
6Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.7. 
7Furlotti 2010. 
8Έκα πανάδεζβια απμηεθεί δ πενίπηςζδ ημο LorenzoManlio μ μπμίμξ εκζςιάηςζε ζηδκ πνυζμρδ ηδξ 

μζηίαξ ημο ανπαία ακάβθοθα ηαζ ηιήιαηα ανπαίςκ επζβναθχκ ηα μπμία ακαζοζηάεδηακ χζηε κα 

δδιζμονβμφκ ιζα θνάζδ πμο εα ζοκέδεε ημ υκμια ημο ιε ημ νςιασηυ Manlius ημ μπμίμ ηαζ ακαθένεηαζ 

ζε αοηή :  

URBE ROMA IN PRISTINAM FORMA <M R>ENASCENTE LAUR(ENTIUS) 

MANLIUS KARITATE ERGA PATRI<AM GENT(IS) A>EDIS SUO 

 

NOMINE MANLIAN(O) A S(OLO) PRO FORT<UN>AR(UM) MEDIOCRITATE 

AD FOR(UM) IUDEOR(UM) SIBI POSTERISQ(UE) <SUIS IPSE> P(OSUIT) 

 

AB URB(E) CON(DITA) M M C C XXI L AN(NIS) M(ENSIBUS) III D(IEBUS) II 
P(OSUIT) XI CAL(ENDAS) AUG(USTAS). 

Γζα ηδκ επζβναθή αθ. Koortbojian 2011 ζεθ.154-156. Γζα πεναζηένς ακάθοζδ αθ. Christian 2010 

ζεθ.71 ηαζ Stenhouse 2017b ζεθ.385. 
9Settis 2008 ζεθ.21-22 ηαζ Stenhouse 2017aζεθ.131-132. 
10Δζδζηυηενα ιε ηδκ επίδεζλδ ηδξ παπζηήξ ηζάναξ δ μπμία έανζεε πμθφηζιςκ θίεςκ, ημ πνυζςπμ πμο 

πνυααθε μ Πάπαξ ηάεε άθθμ πανά ηαπεζκυ ήηακ, εκχ δ ζηάζδ ημο έδεζπκε πςξ έαθεπε ηδ ζοθθμβή ημο 
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ίλημξ Γ' (1471-1484) θνυκηζζε κα δζαθμνμπμζδεεί ιυθζξ ακήθεε ζηδκ ελμοζία. Μδ 

ηνέθμκηαξ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηζξ ανπαζυηδηεξ, αθθά ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ 

ζζημνζηή ζδιαζία πμο είπακ βζα ηδκ πυθδ ημο, ηαεχξ απμηεθμφζακ ημ ζφκδεζιμ 

ιεηαλφ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαζ ηδξ ανπαίαξ Ρχιδξ, έδςζε εκημθή κα ιεηαθενεμφκ ζημ 

θυθμ ημο Καπζηςθίμο πμθθά απυ ηα βθοπηά ηδξ ζοθθμβήξ ημο παπζημφ παθαηζμφ ζημ 

Λαηενακυ, ζδιαημδμηχκηαξ ηδ δδιζμονβία ημο πνχημο ιμοζείμο
11

. Σα ιμοζεία ημο 

Καπζηςθίμο, δδιζμονβήεδηακ ημ 1471 ιε ημ Spinario ηαζ ηδ Λύθαηλα κα ανίζημκηαζ 

ακάιεζα ζηα πνχηα εηεέιαηα, ηα μπμία ιάθζζηα ημπμεεηήεδηακ ζε ελέπμοζεξ εέζεζξ 

ιζαξ ηαζ απμηεθμφζακ δςνεά ημο πμκηίθζηα πνμξ ζημκ ανπζηυ ηάημπμ ηςκ αβαθιάηςκ 

ημο, ημκ populus romanus, υπςξ θνυκηζζε κα βναθηεί ζε επζβναθή
12

. Με ηδκ ηίκδζδ 

ημο αοηή επζεοιμφζε αθεκυξ κα ηενδίζεζ ηδκ εφκμζα ημο νςιασημφ θαμφ ηζ αθεηένμο 

κα πναβιαημπμζήζεζ ιζα restauratio Romae ηαηά ηα πνυηοπα ημο Οηηααζακμφ 

Αοβμφζημο (63 π.Υ. - 14 ι.Υ.), χζηε δ Ρχιδ κα λεπενκά ζε ιεβαθείμ ηζξ οπυθμζπεξ 

ζηαθζηέξ πυθεζξ ιε ηζξ μπμίεξ ανζζηυηακ ζοπκά ζε δζαιάπδ εηείκδ ηδκ πενίμδμ. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαεζζημφζε ηα ιμοζεία ςξ ημ ζδιείμ δζαηήνδζδξ ημο ιεβαθείμο ηδξ 

Ρχιδξ ηαζ εα πνμαάθθμκηακ δ ζοκέπεζά ημο
13

.  

Πανά ηδ ζηάζδ αοηή ημο πάπα, μζ νςιασηέξ μζημβέκεζεξ ζοκέπζγακ κα 

ειπθμοηίγμοκ ηδ δζαηυζιδζδ ηςκ ηήπςκ ημοξ ιε ανπαία βθοπηά. Ο ηίκδοκμξ κα 

ηαηαηνζεμφκ υζμζ ζοκέθεβακ εθθυπεοε πάκηα, εζδζηά υηακ επνυηεζημ βζα ηθδνζημφξ.  

ηα ηέθδ ημο Quattrocento μ ιμκαπυξ Girolamo Savonarola (1452-1498) λεηζκά ζηδ 

Φθςνεκηία έκα ακηζ-εζδςθμθαηνζηυ ηίκδια ηζ έηζζ πμθθά ακηζηείιεκα πμο 

εεςνμφκηακ παβακζζηζηά ηαηαζηνάθδηακ ζηδκ πονά
14

. Θα ιπμνμφζε θμζπυκ κα 

εζπςεεί πςξ ηα δφμ αοηά βεβμκυηα, πνμμζημκμιμφζακ ηδκ ηνίζδ πμο εα αημθμοεήζεζ 

ιενζηέξ δεηαεηίεξ ανβυηενα. Οφηε δ αθθαβή ζηάζδξ εκυξ πάπα, μφηε μζ δζδαπέξ εκυξ 

ιμκαπμφ, υζμ ιεβάθδ απήπδζδ ηζ ακ είπακ αοηέξ, ζηάεδηακ ζηακέξ κα απμηνέρμοκ 

ημοξ ζοθθέηηεξ απυ ημ κα πνάηημοκ αοηυ πμο πθέμκ είπε ελεθζπεεί ζε ιακία: ηδκ 

ακαγήηδζδ βζα ηα πζμ «αλζμεαφιαζηα» ένβα ανπαίαξ ηέπκδξ.  

Δκχ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 14
μο

 αζχκα ηα ανπαία βθοπηά πνδζζιμπμζμφκηακ 

ζοκήεςξ ςξ μζημδμιζηά οθζηά, ηαηά ημκ 16
μ
 αζχκα εεςνμφκηακ ένβα ηέπκδξ ηαζ ήηακ 

                                                                                                                                                                              
ςξ απμηθεζζηζηυ ημο απυηηδια ηζ υπζ ςξ δδιυζζμ. Christian 2010 ζεθ.101-103 ηαζ Haskell ηαζ Penny 

1981 ζεθ.7. 
11Stenhouse 2005 ζεθ. 412 ηαζ Stenhouse 2013 ζεθ.8. 
12Christian 2010 ζεθ.101-113. 
13Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.7 ηαζ Christian 2010 ζεθ.101-113. 
14Bentz 2015 ζεθ.422. 
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πενζγήηδηα
15

. Σμ ηφνμξ πμο απέηηδζακ ηα βθοπηά ημο Καπζηςθίμο, ιζαξ ηαζ 

επνυηεζημ βζα ηδ ζδιακηζηυηενδ ζοθθμβή ηδξ επμπήξ, έδςζε χεδζδ ζηδ δζαιυνθςζδ 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενςκ ζδζςηζηχκ ζοθθμβχκ, αθθά ηαζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

ακηαβςκζζηζημφ ιμοζείμο απυ ημκ ακζρζυ ημο πάπα, Giuliano della Rovere ηαζ 

ιεηέπεζηα Πάπα Ημφθζμ Β‟ (1443-1513). Σμ cortile del Belvedere δζαιμνθχεδηε ηαηά 

ηδκ πνχηδ δεηαεηία ημο 16
μο

 αζχκα ηαζ πενζεθάιαακε βθοπηά, υπςξ ημκ Απόιιωλα 

Belvedere ηαζ ημκ Λανθόωληα
16

.  

Ζ ζοβηνυηδζδ ηςκ ζοθθμβχκ ζηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 αζχκα, πθέμκ πέναζε ςξ επί 

ημ πθείζημκ ζηα πένζα ηςκ ηναπεγζηχκ, ηανδζκαθίςκ ηαζ παπχκ ηζ υπζ ηςκ εοβεκχκ 

ηδξ Ρχιδξ. Γζα κα ελαζθαθίζμοκ ηα ςναζυηενα δείβιαηα ηδξ ανπαίαξ βθοπηζηήξ ηαζ 

ανπζηεηημκζηήξ, αβυναγακ πμθθέξ εηηάζεζξ ηαζ δζελήβαβακ ακαζηαθέξ ή ηαηάθενκακ 

απμιαηνφκμοκ ηοπυκ εκδζαθενυιεκμοξ, πμο δεκ είπακ δζαζοκδέζεζξ ιε ημκ ηθήνμ
17

.  

Ζ γήηδζδ είπε αολδεεί ηζ ζζπονέξ μζημβέκεζεξ ελακάβηαγακ ημοξ ζδζμηηήηεξ 

ζπμοδαίςκ ένβςκ κα ηα πμοθήζμοκ. Μάθζζηα, βζα κα απμηναπεί αοηυ μνζζιέκμζ 

έεεηακ ςξ νήηνα ζηδ δζαεήηδ ημοξ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ πχθδζδξ ακηζηεζιέκςκ ηδξ 

ζοθθμβήξ ημοξ
18

. Κάηζ ηέημζμ υιςξ δεκ ζηάεδηε ζηακυ κα απμηνέρεζ ηδκ επζεοιία ηςκ 

κέςκ ζοθθεηηχκ βζα υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενα ηαζ ζπμοδαζυηενα ένβα. Ωξ ηα ιέζα 

ημο 16
μο

 μζ πενζζζυηενεξ μζημβέκεζεξ νςιαίςκ ζδζςηχκ είπακ πάζεζ ηζξ ζοθθμβέξ ημοξ. 

Μενζηά ιυκμ παναδείβιαηα απμηεθμφκ μζ Maffei μζ μπμίμζ πμφθδζακ ημ 1512 ηδκ 

Κνηκώκελε Αξηάδλε ζημκ Ημφθζμ Β'
19

, μζ Sassi, μζ μπμίμζ ζηα 1540 ειπθμφηζζακ ιε ηα 

ζδιακηζηυηενα ένβα ημοξ ηδ ζοθθμβή ηςκ Farnese
20

, ηζ μ Felice de' Francis μ μπμίμξ 

πμφθδζε ημ 1506 ζημκ Ημφθζμ Β' ημκ Λανθόωληα, ημ πζμ δζάζδιμ ίζςξ ανπαίμ βθοπηυ 

ηδξ ακαβέκκδζδξ
21

. 

Με ηδκ ακαηάθορδ ημο Λανθόωληα ημ 1506
22

 μζ ζοθθμβέξ ηζξ Ρχιδξ 

ανέεδηακ ζε πακεονςπασηυ επίηεκηνμ ηζ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ Pietro Bembo (1470-

1547) μζ ηαθθζηέπκεξ ηζ μζ ζοθθέηηεξ επακαπνμζδζυνζζακ ηδ Ρχιδ ςξ ηαθθζηεπκζηυ 

                                                             
15φιθςκα ιε ημκ Salvatore Settis δ αθθαβή ζηάζδξ ηαηά ηδκ Ακαβέκκδζδ έβζκε ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ζοκήεεζαξ πνδζζιμπμίδζδξ εη κέμο ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ υπζ απθά ςξ απυημημ ηςκ εεςνζχκ ημο 

μοιακζζιμφ. Settis αθ. ζδιείςζδ 3. 
16Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.7-8. Δζδζηυηενα βζα ηδκ ζζημνία ημο Cortile ηαζ ημο ζμοθζακμφ 

πνμβνάιιαημξ αθ. Brown 1986, Brummer 1998 ηαζ Nesselrath 1998a ζεθ.1-16. 
17Stenhouse 2005 ζεθ.400. 
18Christian 2010 ζεθ. 245. 
19Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.113-114. 
20Christian 2010 ζεθ. 205-206. 
21Αοηυεζ, Settis 1999 ζεθ. 3-13, Andreae 1998 ζεθ.161-162, Settis 1998 ζεθ.129-160, Haskell ηαζ 

Penny 1981 ζεθ.243-247, Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.152-155. 
22Nesselrath 1998a ζεθ.2. 
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ζπμθείμ ημο ηυζιμο
23

. Αοηή δ πνμζμπή, πμο ςεμφζε ημοξ πάκηεξ κα ζπμθζάγμοκ ηαζ 

κα εαοιάγμοκ ηα ένβα ηδξ ανπαζυηδηαξ, ηαζ ιαγί ιε αοηά ηζ υζμοξ ηα πνμζηάηεοακ, 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ναβδαία αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ζοθθμβχκ ηαηά ημ πνχημ 

ιζζυ ημο 16
μο

 αζχκα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23Bembo 1966 ζεθ. 92.  
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Κεθάλαιο 2
ο
 

Οι ςλλογέρ, ο Aldrovandi και η γέννηζη ηος μοςζείος. 

  

πςξ πνμακαθένεδηε, ηδ ιενίδα ημο θέμκημξ ζηα εονήιαηα ηδκ ηαηείπακ μζ 

ηθδνζημί ηαζ δ πζμ ζδιακηζηή ζοθθμβή ήηακ εηείκδ ημο Βαηζηακμφ ζημ Belvedere. 

Τπήνπακ, υιςξ ηζ άθθεξ ελίζμο ζπμοδαίεξ ζοθθμβέξ, υπςξ ηδξ μζημβέκεζαξ Colonna, 

δ μπμία ιάθζζηα δζέεεηε ιεηαλφ άθθςκ ηα βθοπηά Σorso Belvedere, ηαζ Σξεηο 

Υάξηηεο
24

. Ζ ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο Rodolfo Pio da Carpi (1500-1564) ιζα απυ ηζξ 

πθμοζζυηενεξ, ήηακ ιμζναζιέκδ ακάιεζα ζημ Palazzo di Campo Marzio ηαζ ηδκ 

έπαοθδ ημο ζημ Monte Cavallo
25

, ηαζ ημ 1556 ζφιθςκα ημκ θοζζμδίθδ Ulisse 

Aldrovandi (1522-1605) απμηέθεζε πνυηοπμ βζα ηδκ μνβάκςζδ ζοθθμβχκ
26

. Σδξ 

μζημβέκεζαξ Cesi ήηακ ιζα απυ ηζξ πζμ δζάζδιεξ ηζ απυ ηζξ θίβεξ βζα ηζξ μπμίεξ 

δζαεέημοιε ανηεηά ανπεζαηά ηεηιήνζα
27

. Ζ ζοθθμβή ημο ηανδζκάθζμο Ippolito II 

d‟Este (1509-1572) πενζεθάιαακε βκςζηά ένβα, υπςξ ημκ Ζξαθιή Chiaramonti
28

. Σμ 

ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδ ζοθθμβή Maffei
29

. Απυ ηζξ ζπμοδαζυηενεξ ημο 16
μο

 δ μπμία είπε 

λεηζκήζεζ κα ζοβηνμηείηαζ ήδδ απυ ημκ 15
μ
, ήηακ αοηή ηδξ μζημβέκεζαξ Della Valle

30
. 

                                                             
24Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.167 ηαζ Settis 2008 ζεθ.23. Ζ πνμκμιζμφπα εέζδ ηδξ μζηίαξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ πάκς ζηα ενείπζα ημο καμφ ημο άναπδ ζημ Κονδκάθζμ θυθμ ημοξ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα 

κα δζαιμνθχζμοκ ιζα ζδιακηζηή ζοθθμβή δ μπμία λεηίκδζε απυ ημκ ηανδζκάθζμ Prospero (1452-1523) 

ζηζξ ανπέξ ημο 15μο αζχκα. Γζα ηδκ ζζημνία ηδξ ζοθθμβήξ αθ. Picozzi 2010 ζεθ.9-86. 
25

Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.472, Stenhouse 2005 ζεθ.413, Giudicelli 1988 ζεθ.231,244,276,331. 
26"Benche sia stato questo luogo delitioso e bello, assai lodato da molti dotti scrittori, non si puo 
nondimeno della sua gran vaghezza credere, se non da quelli, che visto l'hanno perche, come si dice et 

è in effetto cosi: questo bel giardino è un'unico essemplar, dal quale hanno à torre il modello tutti 

quelli, che vogliono, ò pensano di far in contado villa, che habbia à piacere". Aldrovandi 1556 ζεθ.309-

310. 
27Ζ μζημβέκεζα Cesi ηαηείπε ιζα πνμζεηηζηά μνβακςιέκδ ζοθθμβή ζηδ αίθα ημοξ ζηδκ πενζμπή Borgo. 

Οζ δφμ ηανδζκάθζμζ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαηά ημκ 16μ αζχκα (Paolo Emilio Cesi ηαζ Federico Cesi) ηδκ 

ειπθμφηζζακ ζδιακηζηά, εκχ ημκ 17μ αζχκα ηα πενζζζυηενα ημιιάηζα δζαζημνπίζηδηακ ζηα ιμοζεία 

ημο Καπζηςθίμο, ζηδ Villa Albani ηαζ ζηδ ζοθθμβή Ludovisi. Van der Meulen 1974 ζεθ.14, 17-24, 

Bentz 2013 ζεθ. 136-142. Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.472 ηαζ Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.51. 
28Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.169 ηαζ Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.64. 
29Ζ ζοθθμβή λεηίκδζε κα ζοβηνμηείηαζ ηαηά ημκ 15μ αζχκα υηακ μ Benedetto Maffei (1429-1494), 

ζοββναθέαξ ηαζ οπάθθδθμξ ημο πάπα ίλημο IV, αβυναζε έκα ζπίηζ πάκς ζηα ενείπζα ηςκ Λμοηνχκ 
ημο Αβνίππα πίζς απυ ημ Πάκεεμκ. Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.476 ηαζ Haskell ηαζ Penny 1981 

ζεθ.75. 
30Ζ ζοθθμβή πνςημζοζηάεδηε απυ ιζα ζεζνά ανπαζμβκςζηχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαηά ημκ 15μ αζχκα 

υιςξ ακαπηφπεδηε ζδιακηζηά πάνζξ ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο ηανδζκαθίμο Andrea della Valle. Μενζηά ιυκμ 

απυ ηα πζμ δζάζδια βθοπηά ηδξ ζοθθμβήξ είκαζ μζ άηονμζ  della Valle. Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.76, 

Bober-Rubinstein 1986 ζεθ.480 ηαζChristian 2008 ζεθ.33-65. 
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Γζα ηδκ πενίμδμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ εδχ λεπςνζζηέξ πενζπηχζεζξ είκαζ αοηέξ ηςκ 

Farnese ηαζ ηςκ Μεδίηςκ, βζα ηζξ μπμίεξ εα βίκεζ ακαθοηζηή ακαθμνά ζηδ ζοκέπεζα
31

.  

οπκά, μζ επζζηέπηεξ ηςκ ζοθθμβχκ ζηδ Ρχιδ θνυκηζγακ κα ηαηαβνάρμοκ 

πμο αηνζαχξ είδακ ηζξ ανπαζυηδηεξ, ζδίςξ ακ αοημί ήηακ ηαθθζηέπκεξ
32

. Έκαξ απυ ημοξ 

επζζηέπηεξ, μ Μπμθμκζέγμξ θοζζμδίθδξ Ulisse Aldrovandi, ιαξ άθδζε ηδ 

ζδιακηζηυηενδ ιανηονία βζα ηα βθοπηά ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο. 

 

Ο Ulisse Aldrovandi και οι απσαιολογικέρ ζςλλογέρ ζηη Ρώμη ζηα 1550. 

ε ιζα απυ ηζξ πνχηεξ εηδυζεζξ βζα ηα ανπαία βθοπηά ζηδ Ρχιδ, 

ζοβηεηνζιέκα ζημ ένβμ Tutte le statue antiche, che in Roma in diversi luoghi, e case 

particolari si veggono
33

, μ Aldrovandi ηαηαβνάθεζ ηζξ ζοθθμβέξ ανπαζμηήηςκ πμο 

εκηυπζζε ηαηά ηδκ πενζήβδζδ ημο ζηδκ πυθδ. Σμ ένβμ ημο, πμο ανπζηά ζοκηάπεδηε ιε 

ζημπυ κα απμηεθέζεζ έκακ μδδβυ βζα ημοξ επζζηέπηεξ ηςκ ζοθθμβχκ, βκχνζζε ιεβάθδ 

επζηοπία δ μπμία βίκεηαζ ακηζθδπηή ηυζμ απυ ηζξ ηνεζξ επακεηδυζεζξ ημο - ημ 1558, ημ 

1562 ηαζ ημ 1741- υζμ ηαζ απυ ημ υηζ πμθθμί ήηακ εηείκμζ πμο ζηδ ζοκέπεζα 

πνμζπάεδζακ κα ημ ακηζβνάρμοκ. πςξ ημκίγεηαζ απυ ημκ εηδυηδ Giordano Ziletti 

(1536 – 1583) ζημκ πνυθμβμ ημο βζα ημ ένβμ, δ δζαθμνά ημο απυ πνμβεκέζηενμοξ 

μδδβμφξ ημο ίδζμο είδμοξ έβηεζηαζ ζημ υηζ ζε εηείκμοξ ζδιεζχκμκηακ ιυκμ ηα βθοπηά 

πμο ήηακ μναηά ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ
34

.  

                                                             
31Δκδεζηηζηυ βζα ηδ ζπμοδαζυηδηα ηςκ παναπάκς είκαζ πςξ αηυιδ ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 18μο αζ. υηακ ημ 

1704 μ εηδυηδξ Domenico de Rossi δδιζμφνβδζε έκακ πμθοηεθή ηυιμ αθζενςιέκμ ζηα ανπαία 

αβάθιαηα ηδξ Ρχιδξ, ηα πενζζζυηενα πνμένπμκηακ απυ ηδκ αοθή ημο Belvedere, ηζξ ζοθθμβέξ ημο 
Καπζηςθίμο ηαζ, εηηυξ απυ ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ, απυ ηζξ μζημβέκεζεξ Farnese, Medici, Ludovisi, 

Borghese. Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.23. 
32 Christian 2010 ζεθ.153. 
33 Lucio Mauro, Le antichità de la città di Roma. Brevissimamente raccolte da chiunque ha scritto, ò 

antico ò moderno; per Lucio Mauro, che ha voluto particularmente tutti questi luoghi vedere: onde ha 

corretti di molti errori, che ne gli altri scrittori di queste antichità si leggono. Et insieme ancho, di tutte 

le statue antiche, che per tutta Roma in diversi luoghi, e case particolari si veggono, raccolte e 

descritte, per M. Ulisse Aldroandi, opera non fatta piu mai da scrittore alcuno. Βεκεηία, Giordano 

Ziletti, 1556. Σμ ηείιεκμ ημο Aldrovandi ρδθζμπμζήεδηε απυ ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Υασδεθαένβδξ ημ 

2009 ηαζ είκαζ πνμζαάζζιo ζηδ ζεθίδα http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2009/704/.   
34 34“Ethouut oltre a ciò aggiunto un'altro Trattato di tutte le statue, che sono in Roma. Laqual opera 

per certo d me è stata di tanta fatica, per tacer la spesa, che appena mi par di credere che sia uero ch'io 
l‟ habbia a fine. Questi due Trattati, & particolarmente quello delle statue, effendo degni d‟ ogni gran 

Principe, a me & a molti di maggior giudicio pare che aniun altro piu conueneuolmente si douessero 

dedicare che d V. Illust. s. non solo perche veramente essi sono conce puti non che nati per questo fine, 

ma ancora principalmente perche in lo si contiene il catalogo ela descrittione di tutte le statue ecose 

antiche[…].” 

Οθυηθδνμ ημ αζαθίμ ημο Lucio Mauro έπεζ ρδθζμπμζδεεί απυ ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Κμθςκίαξ. 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2009/704/
https://books.google.gr/books?id=QAU6AAAAcAAJ&pg=PP10&dq=che+aniun+altro+piu+conueneuolmente+si+douessero+dedicare+lucio+mauro&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjOoKjBntboAhWlwqYKHbw_DFgQ6AEINTAB
https://books.google.gr/books?id=QAU6AAAAcAAJ&pg=PP10&dq=che+aniun+altro+piu+conueneuolmente+si+douessero+dedicare+lucio+mauro&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjOoKjBntboAhWlwqYKHbw_DFgQ6AEINTAB
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φιθςκα ιε ηδ ιανηονία ημο Aldrovandi, μ ανζειυξ ηςκ ζοθθμβχκ ζηδ Ρχιδ 

έθηακε πενίπμο ηζξ εηαηυ, εκχ μζ ζδζμηηήηεξ ήηακ ηονίςξ παηνίηζμζ ηαζ ηανδζκάθζμζ
35

. 

Ο θοζζμδίθδξ είπε ηαηάθενε κα έπεζ πνυζααζδ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηςκ ιεβάνςκ
36

. 

Πενζβνάθεζ ιε ηάεε θεπημιένεζα, δίκμκηαξ ιαξ έηζζ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ είηε 

βεκζηυηενα βζα ηδκ πνμέθεοζδ δζαθυνςκ αβαθιάηςκ, είηε εζδζηυηενα βζα ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημοξ ζημ πχνμ ηαζ ημκ ηνυπμ ιεθέηδξ ηςκ ανπαζμβκςζηχκ
37

. Οζ 

ζημπεοιέκεξ παναηδνήζεζξ ημο ιανηονμφκ ηδκ εκηνφθδζδ ημο ζηδκ ανπαία ηέπκδ, 

ηαεχξ ζε μνζζιέκα ζδιεία πνμπςνά ηαζ ζε πνμκμθμβήζεζξ ηςκ βθοπηχκ
38

. Δπζπθέμκ, 

απυ ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο ακηζθαιαακυιαζηε πςξ είπε ζηδ δζάεεζδ ημο ηαζ δζηά ημο 

ζπέδζα, αθμφ μ ίδζμξ ακαθένεζ ζε βνάιια ημο ημ 1576 πςξ δεκ οπήνπε βθοπηυ ζηδ 

Ρχιδ πμο δεκ ζπεδίαζε ή δεκ πενζέβναρε
39

, βεβμκυξ πμο ακηζθαιαακυιαζηε πςξ 

είκαζ ανηεηά δφζημθμ ιζαξ ηαζ ζοκεπχξ ένπμκηακ ζημ θςξ κέα ένβα
40

.  

Η πποβολή ηων έπγων και οι επιζκέπηερ ηων ζςλλογών. 

Σμ ζφββναιια ημο Aldrovandi απμηεθεί ζδιακηζηή πδβή βζα δζάθμνα 

γδηήιαηα υπςξ δ μνβάκςζδ ηςκ ζοθθμβχκ ηαζ ημ πμζμζ είπακ πνυζααζδ ζε ιζα 

                                                                                                                                                                              
Βθ.https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view[layout]=buchseite_item&search[constraints][b

uchseite][PS_BuchseiteID]=241517&view[section]=uebersicht&view[page]=0&view[active_tab]=over

view ζεθ.13 

35Findlen 2010 ζεθ.209. Δκημφημζξ, ακαθένμκηαζ ηζ άθθεξ ζοθθμβέξ θζβυηενμ ζδιακηζηχκ πνμζχπςκ, 

υπςξ αοηέξ ηςκ ειπυνςκ ανπαζμηήηςκ Francesco Mantoni ηαζ Vincenzo Stampa. Γζα ημ νυθμ ηςκ 

ειπυνςκ αθ. Furlotti 2010 ηαζ Furlotti 2017. 
36Αοηυ πμο πνέπεζ κα ημκζζηεί είκαζ πςξ ιζα επίζηερδ δεκ ήηακ ιζα απθή οπυεεζδ, ζδζαίηενα υηακ αοηή 

επνυηεζημ κα βίκεζ ζε πνμζςπζημφξ πχνμοξ, υπςξ βναθεία ηαζ οπκμδςιάηζα. Ο Γάθθμξ ανπαζμδίθδξ, 

ζηζηζμβνάθμξ ηαζ πμζδηήξ Boissard ζδιεζχκεζ, ζηα 1597-1601, ηζξ δοζημθίεξ πνμζααζζιυηδηαξ ζημ 

ένβμ ημο De antiqua Urbis Romanae situ et origine. Σμ πεζνυβναθμ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Δεκζηή 

Βζαθζμεήηδ ημο  Πανζζζμφ, ιεθεηήεδηε ημ 2005 απυ ημκ William Stenhouse ζημ άνενμ ημο “Visitors, 

Display, and Reception in the Antiquity Collections of Late-Renaissance Rome”, ζημ μπμίμ ηαζ 
παναπέιπς ζηδ ζοκέπεζα. Δπζπθέμκ, ζοκέβναρε ημ ελάημιμ ένβμ βζα ηζξ νςιασηέξ ανπαζυηδηεξ 

Romanae urbis topographiae antiquitates, Φνακηθμφνηδ, 1597–1602 αθ. https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/boissard1597bd3/0032/thumbs  ηαζ Bober-Rubunstein 1986 ζεθ.453 ηαζ Ramage 

1996 ζεθ.168. 
37Πενζβνάθεζ αβάθιαηα, ακάβθοθα ηαζ επζβναθέξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ Βαηζηακυ ηαζ ζοκεπίγεζ ιε ηζξ 

ζδζςηζηέξ ζοθθμβέξ, ηάκμκηαξ ζδζαίηενδ ικεία ζε αοηέξ ηςκ Rodolfo Pio da Capri ηαζ Gentile Delfino. 

Aldrovandi 1556 115, 201, 235.  
38Σμ εκδζαθένμκ ημο Aldrovandi βζα ηζξ ανπαζυηδηεξ δεκ πενζμνίζηδηε απθά ζηδ ζοββναθή ημο ένβμο 

ημο, ηαεχξ βκςνίγμοιε απυ ηδκ αθθδθμβναθία πμο ζχγεηαζ πςξ ζογδημφζε βεκζηυηενα βζα ηα ανπαία 

ένβα. Βθ. εκδεζηηζηά Rossi 2012. 
39ε επζζημθή πνμξ ημκ αδενθυ ημο Teseo πμο ζχγεηαζ ζηδκ BibliotecaUniversitaria ηδξ Μπμθυκζα ηαζ 

δδιμζζεφηδηε απυ ηδκ DaniellaGallo ζημ άνενμ “UlisseAldrovandi, LestatuediRomaeimarmiromani” 
ζημ Mélanges de l'école française de Rome, ζεθ.483, ζδιεζχκεζ : “[…] ιδ έπμκηαξ αθήζεζ ηακέκα 

άβαθια ζε αοηή ηδκ πυθδ ηδξ Ρχιδξ πςνίξ κα ημ έπς ζπεδζάζεζ ηαζ πενζβνάρεζ θεπημιενχξ” (“non 

lasciando alcuna statua che in quell' Alma città di Roma si ritrova,  che da me non fosse diligentemente 

delineata, et descritta”). Γζα ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ζημ ζπέδζμ βκςνίγμοιε ηζ απυ ηζξ ιεθέηεξ ημο ζηδκ 

θφζδ πμο ζχγμκηαζ ζήιενα ζημ ιμοζείμ Palazzo Poggi ζηδ Μπμθυκζα.  
40Furlotti 2017 ζεθ.143. 

https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buchseite_item&search%5bconstraints%5d%5bbuchseite%5d%5bPS_BuchseiteID%5d=241517&view%5bsection%5d=uebersicht&view%5bpage%5d=0&view%5bactive_tab%5d=overview
https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buchseite_item&search%5bconstraints%5d%5bbuchseite%5d%5bPS_BuchseiteID%5d=241517&view%5bsection%5d=uebersicht&view%5bpage%5d=0&view%5bactive_tab%5d=overview
https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buchseite_item&search%5bconstraints%5d%5bbuchseite%5d%5bPS_BuchseiteID%5d=241517&view%5bsection%5d=uebersicht&view%5bpage%5d=0&view%5bactive_tab%5d=overview
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boissard1597bd3/0032/thumbs
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boissard1597bd3/0032/thumbs
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ζοθθμβή. ηζξ ζοθθμβέξ οπήνπακ ζοκήεςξ αβάθιαηα θοζζημφ ιεβέεμοξ, ζανημθάβμζ, 

αββεία, πνμημιέξ ηζ άθθα είδδ ανπαζμηήηςκ. Οζ ζδζμηηήηεξ ημοξ θνυκηζγακ χζηε δ 

δζάηαλδ ημοξ ζημ πχνμ κα ακαδεζηκφεζ ηδκ μιμνθζά ημοξ, αθθά ηονίςξ κα εηπέιπεζ 

επζαθδηζηυηδηα, χζηε κα ημοξ πνμζδίδεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηφνμξ. Οζ δζαεέζζιμζ 

πχνμζ ήηακ μζ επαφθεζξ ηαζ μζ ηήπμζ βζα ηζξ εηηυξ ηδξ πυθεςξ ζοθθμβέξ, ηαζ βζα ηζξ 

εκηυξ ηδξ πυθεςξ ήηακ μζ αοθέξ ηςκ ιεβάνςκ ηαζ ηςκ ζπμοδαζηδνίςκ, ηα μπμία 

πενζεθάιαακακ ζοκήεςξ ακηζηείιεκα ιζηνμφ ιεβέεμοξ, υπςξ κμιίζιαηα ηαζ 

πνμημιέξ
41

. διακηζηυξ πανάβμκηαξ επίζδξ ήηακ δ εέζδ ηδξ μζηίαξ ηαζ μ ελςνασζιυξ 

ημο ηήπμ, πμο εα δδιζμονβμφζακ. οπκά μζ ζοθθέηηεξ θνυκηζγακ κα εηιεηαθθεοημφκ 

έκακ ανπαζμθμβζηυ πχνμ μζημδμιχκηαξ ζε αοηυκ, χζηε κα ανμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηζ 

άθθα ένβα
42

. 

Μεηά ηδκ επζθμβή ημο πχνμο ζημκ μπμίμ εα εηηίεεημ δ ζοθθμβή, ημ επυιεκμ 

αήια ήηακ κα ηαεμνζζημφκ επζιένμοξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ένβςκ. Ο 

ηνυπμξ ημπμεέηδζδξ μνζζιέκςκ βθοπηχκ ζπεηίγμκηακ ιε ημ εέια ημοξ. Οζ πνμημιέξ 

θζθμζυθςκ, ιαεδιαηζηχκ ή πμζδηχκ ημπμεεημφκηακ ζε αζαθζμεήηεξ, υπμο ηαζ 

ανζζηυκημοζακ εηδυζεζξ ηςκ ένβςκ ημοξ, εκχ αοηέξ ηςκ αοημηναηυνςκ 

ημπμεεημφκηακ ζε πχνμοξ ηαηάθθδθμοξ βζα ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ, ιε ζημπυ κα 

απμηεθέζμοκ εέια πνμξ ζογήηδζδ βζα ημοξ επζζηέπηεξ
43

. Με ημ γήηδια ηδξ 

μνβάκςζδξ ηςκ ένβςκ ζημ πχνμ αζπμθήεδηε ηζ μ Giorgio Vasari (1511-1574). 

Ακαθενυιεκμξ ζηζξ εηνμοζηζηέξ ανπαζυηδηεξ ηδξ Σμζηάκδξ, ζδιεζχκεζ ζηα 

Ragionamenti, πμο εηδυεδηακ ημ 1588 απυ ημκ ακζρζυ ημο, ιζα ζογήηδζδ ιεηαλφ ημο 

ίδζμο ηαζ ημο Francesco ηςκ Μεδίηςκ (1541-1587) ζηδκ μπμία έηακακ θυβμ βζα ημ 

Scrittoio ζημ Palazzo Vecchio ηαζ ηδ δζάηαλδ ηςκ εηνμοζηζηχκ ανπαζμηήηςκ
44

. 

Oζ ζοθθέηηεξ ιε ηδ ζοιαμοθή ανπζηεηηυκςκ μνβάκςκακ ηζξ ζοθθμβέξ ιε αάζδ 

ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ. Γζα πανάδεζβια, ηαηά ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 16
μο 

αζχκα βκςνίγμοιε πςξ μζ πάπεξ ημπμεέηδζακ ηα βθοπηά ζημ Belvedere ημ έκα δίπθα 

ζημ άθθμ, δδθχκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ πςξ έπμοκ ίζδ ζδιαζία
45

. Με βκχιμκα 

ηδκ ηθίιαηα ηςκ βθοπηχκ χζηε κα οπάνπεζ ιζα ζοιιεηνία, δυεδηε έκα πνυηοπμ ηαζ 

βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ζοθθέηηεξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα απυ ηδ ζοθθμβή ηςκ 

                                                             
41Stenhouse 2005 ζεθ.402. 
42Christian 2010 ζεθ.209. 
43Furlotti 2017 ζεθ.145-6. 
44Vasari - Milanesi 1878 ηι.8 ζεθ. 58-59. Γζα ιζα ακάθοζδ ημο ένβμο ημο Vasari ςξ οπεφεοκμξ ηδξ 

δζεοεέηδζδξ ηςκ ανπαζμηήηςκ ηςκ Μεδίηςκ αθ. Galdy 2012 ζεθ.101-108. 
45Christian 2010 ζεθ.163, ζεθ.199. 
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Μεδίηςκ (εζη.2.1-2.2)
46

. Ζ ζοθθμβή υιςξ πμο ακέηνερε ηα ιέπνζ ηυηε δεδμιέκα ήηακ 

αοηή ημο ηανδζκαθίμο Andrea della Valle (1463-1534). Ο ζδιακηζηυξ αοηυξ ιαζηήκαξ 

ζημ palazzo della Valle di Mezzo ζηδ Ρχιδ, είπε ημπμεεηήζεζ ηα βθοπηά ηδξ 

ζοθθμβήξ ημο ζημ αίενζμ ηαζ ζημκ θεβυιεκμ «ηνειαζηυ» ηήπμ
47

. Δηεί δδιζμφνβδζε 

έκα all‟ antica πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ αηυιδ ηζ μζ αάζεζξ ηςκ αβαθιάηςκ 

απμηεθμφκηακ απυ ζπυθζα
48

. Δπζπθέμκ, εθάνιμζε ηεπκζηέξ απμηαηάζηαζδξ-

ζοιπθήνςζδξ ζηα ανπαία βθοπηά ημο, ηζ ήηακ μ πνχημξ πμο πνμζπάεδζε κα 

ζοκδοάζεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ιε ηδ βθοπηζηή, χζηε δ ιζα κα ζοιπθδνχκεζ ηδκ άθθδ 

βζα έκα μιμζυιμνθμ απμηέθεζια (εζη.2.3)
49

. Ζ ζδέα ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ αηύξωλ ζε 

ποθχκεξ, χζηε κα δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ πςξ ζηήνζγακ ηδ loggia, είκαζ έκα 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια
50

. 

Αηυιδ έκαξ ηνυπμξ δζεοεέηδζδξ ηςκ βθοπηχκ ήηακ δ ημπμεέηδζδ ημοξ ζε 

αρίδεξ. Αοηυ ςζηυζμ είπε ςξ απμηέθεζια μζ εεαηέξ κα αθέπμοκ ιυκμκ ιία υρδ ημο 

βθοπημφ. Σδ θφζδ ζε αοηυ έδςζε δ μζημβέκεζα Cesi, πμο ζηάεδηε επίζδξ πνςημπυνα 

ζηδ θνμκηίδα πμο έδεζλε ζηδ ζοθθμβή ηδξ ηαζ βζα ηδκ μπμία ιάθζζηα δζαεέημοιε 

πμθθέξ πθδνμθμνίεξ, ιέζς ηδξ ιανηονίαξ ημο Ulisse Aldrovandi
51

. Ζ ηαζκμημιία ηδξ 

ήηακ δ ζοιπενίθδρδ ζηζξ ζοθθμβέξ ηδξ ζηνμββοθχκ αάζεςκ πμο πενζζηνέθμκηακ ηζ 

έηζζ επέηνεπακ ηδ εέαζδ ηςκ βθοπηχκ απυ ηάεε δοκαηή πθεονά
52

. Με ηδκ πάνμδμ 

ημο πνυκμο δ ακάβηδ βζα πνμαμθή ημο πενζεπμιέκμο ιζα ζοθθμβήξ μδήβδζε ημοξ 

ζοθθέηηεξ κα πνμζθάαμοκ ηαθθζηέπκεξ βζα κα θζθμηεπκήζμοκ γςβναθζημφξ ηφηθμοξ 

ειπκεοζιέκμοξ απυ ηα βθοπηά ηαζ ηα οπυθμζπα ακηζηείιεκα ηςκ ζοθθμβχκ
53

. 

Οζ επζζηέπηεξ πμο έαθεπακ ηα ένβα ηαζ απμθάζζγακ κα βνάρμοκ βζα αοηά, δεκ 

πανέθεζπακ κα ζπμθζάζμοκ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ήηακ ημπμεεηδιέκα. Σα πθέμκ 

ζοπκά ζπυθζα ζπεηίγμκηακ ιε ημκ εκηοπςζζαζιυ ημοξ βζα ημ ιεβαθείμ ηςκ εηεειάηςκ 

ηαζ θοζζηά βζα ημοξ ζδζμηηήηεξ, πμο είπακ ηαηαθένεζ κα ζοβηεκηνχζμοκ ιζα ηέημζα 

                                                             
46Γζα ημ εέια ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ ζοθθμβχκ ηαηά ηζξ ανπέξ ημο 16μο ζηδ Ρχιδ, αθ.Christian 2010 

ζεθ.206-213. 
47Ο Vasari ζημ αίμ ηςκ Lorenzetto ηαζ Boccaccino ακαθένεηαζ ζε αοηυκ ςξ “giardino di sopra”. Vasari 

– Milanesi 1879 ηι. 4 ζεθ.594. 
48Christian 2008 ζεθ.47. 
49VonHolst 1967 ζεθ.92-93. 
50HaskellηαζPenny 1981 ζεθ.75. 
51Aldrovandi 1556 ζεθ.122-138. 
52Christian 2010 ζεθ.208. 
53Έκαξ απυ ημοξ ηαθθζηέπκεξ πμο δδιζμφνβδζε ηέημζμο είδμοξ ζοκεέζεζξ ήηακ μ Polidoro da 

Caravaggio (1492-1593) βζα ηδ αίθα del Bufalo ζηδ Ρχιδ, ζηδκ μπμία ιε ηδ ιμκμπνςιαηζηή ημο 

γςβναθζηή έδζκε ηδκ ρεοδαίζεδζδ πςξ δ αίεμοζα ήηακ ηαθοιιέκδ ιε ανπαία ένβα. Christian 2010 

ζεθ.208. 
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ζοθθμβή. Πανάθθδθα, ιε ηδκ ακάβκςζδ ηςκ ζδιεζχζεςκ ημοξ επζαεααζςκυηακ ιε 

ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ δ αίβθδ ηδξ εηάζημηε ζοθθμβήξ εζδζηυηενα, αθθά ηαζ ηδξ 

Ρχιδξ βεκζηυηενα. Αοηυ ήηακ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ γδημφιεκμ βζα ημοξ 

πενζζζυηενμοξ ηανδζκάθζμοξ-ζοθθέηηεξ, ηαεχξ επζεοιμφζακ ιέζς ημο ιεβαθείμο 

ηςκ εηεειάηςκ ημοξ κα πνμαάθθεηαζ ηονίςξ δ πνμζςπζηή ημοξ ζζπφ ηαζ αοηή ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημοξ
54

. 

ημ πχνμ υπμο ανζζηυηακ μζ ζοθθμβέξ, οπήνπε ζοπκά ιζα επζβναθή δ μπμία 

ηαθςζυνζγε ημοξ επζζηέπηεξ. Αοηυ ζοκέααζκε ηαζ ζηδ ζοθθμβή della Valle. Οζ μηηχ 

επζβναθέξ, πμο ήηακ δζαζημνπζζιέκεξ ζε υθεξ ηζξ πθεονέξ ημο ηήπμο ανζζηυκημοζακ 

ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζοθθμβήξ ηζ υπζ ζε ζδιείμ μναηυ βζα ηάπμζμκ, πμο ζηεηυηακ 

ελςηενζηά ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Αηυιδ ηζ ακ ζε ιζα απυ ηζξ επζβναθέξ 

ζδιεζχκεηαζ πςξ ηα βθοπηά είκαζ βζα ηδκ εοπανίζηδζδ θίθςκ, πμθζηχκ ηαζ αβκχζηςκ, 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ επζζηέπηεξ ήηακ ζοβηεηνζιέκμζ, ηαηυπζκ οπυδεζλδξ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ della Valle
55

.  

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζοθθμβχκ ηανδζκαθίςκ ανζζηυηακ βζα θυβμοξ 

αζθαθείαξ ζε πενζθναβιέκμοξ πχνμοξ ηζ έηζζ εθεβπυηακ πμζμξ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ 

έαθεπε ηα εηεέιαηα. διακηζηή βζα αοηυ ημ γήηδια είκαζ δ ιανηονία βζα ηδ ζοθθμβή 

Carpi, ημο Jean-Jacques Boissard (1528 –1602), ζημ ένβμ ημο De antiqua Urbis 

Romanae situ et origine. Ο Γάθθμξ ανπαζμδίθδξ ζδιεζχκεζ ζε αοηυ, πςξ υηακ 

ανέεδηε ζηδκ μζηεία ηςκ Capri, ακ ηαζ ήηακ εοπνυζδεηημξ ζημκ ηήπμ ηαζ ημ ιέβανμ, 

δεκ έιεζκε πμηέ ιυκμξ ημο ζημοξ πχνμοξ. Ακηίεεηα, ανζζηυηακ πάκηα οπυ ηδ 

ζοκμδεία θοθάηςκ ηδξ ζοθθμβήξ
56

. ε ιζηνυηενεξ ζοθθμβέξ, οπήνπε δ πενίπηςζδ μ 

ζοκμδυξ κα ήηακ μ ίδζμξ μ ζοθθέηηδξ, ζηζξ ιεβαθφηενεξ υιςξ δεπυηακ κα ζοκακηήζεζ 

ιυκμ ελέπμοζεξ πνμζςπζηυηδηεξ. Οζ πενζζζυηενμζ είπακ θνμκηίζεζ χζηε μζ οπδνέηεξ 

κα έπμοκ ηάπμζεξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ ανπαζυηδηα, αθμφ ζφιθςκα ιε ημκ 

Boissard είπακ μδδβίεξ κα ζογδημφκ ιε ημοξ επζζηέπηεξ βζα υ,ηζ ημοξ απαζπμθμφζε
57

.  

                                                             
54Christian 2010 ζεθ. 171 ηαζ Stenhouse 2005 ζεθ.425. 
55Christian 2008 ζεθ.49-53. 
56O Bartolomeo Ammannati (1511–92) ζε επζζημθή ημο πνμξ ημκ ζοθθέηηδ απυ ηδκ Πάκημαα Marco 

Mantova Benavides ημ 1555, ακαθένεζ βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ Villa Giulia πςξ «ηα υζα ςναία ζαξ 
πενζέβναρα πανμοζζάγμκηαζ απυ ακενχπμοξ, πμο πθδνχκμκηαζ βζα αοηυ ημ ζημπυ».“[…] fa fare, e 

monstrare, da gli huomini, che per questo vi sono salariati, quanto di bello vi ho descritto”. Ζ  πδβή 

παναηίεεηαζ απυ ημκ Stenhouse 2005 ζεθ.409 ηαζ δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Tilman Falk 

ζημ “Studien zur Topographie und Geschichte der Villa Giulia in Rom”, Römisches Jahrbuch für 

Kunstgeschichte 13, 1971, ζεθ.173. 
57Stenhouse 2005 ζεθ.408. 
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ε ηάεε ζοθθμβή μ ζδζμηηήηδξ είπε εέζεζ έκακ ηακμκζζιυ, μ μπμίμξ ηαευνζγε 

πμζα άημια επζεοιμφζε μ ζοθθέηηδξ κα εζζέθεμοκ ζηδκ ζδζμηηδζία ημο ηαζ ζε πμζα 

ζδιεία αοηήξ
58

. ε αοηυ ημ πθαίζζμ βκςνίγμοιε πςξ υηακ ηάπμζμξ επζζηέπηδξ 

πνμενπυηακ εηηυξ ηδξ ζηαθζηήξ πενζμκήζμο, πνεζαγυηακ κα γδηήζεζ βναπηή άδεζα βζα 

κα ιεθεηήζεζ ηα ένβα
59

 ηαζ πςξ εκδεπμιέκςξ ηιήιαηα ηςκ ζοθθμβχκ ήηακ ακμζπηά 

ιυκμ ζε λεπςνζζημφξ ηαθεζιέκμοξ
60

.   

Απυ ημοξ πζμ ζοπκμφξ επζζηέπηεξ ήηακ μζ ηαθθζηέπκεξ. Γεκ είκαζ έηζζ απμνίαξ 

άλζμ ημ πχξ ηάπμζμζ απυ αοημφξ ακαθάιαακακ ηδκ ενβαζία ηδξ ζοκηήνδζδξ, αθμφ μζ 

ζοθθέηηεξ εα ημοξ ημ πνυηεζκακ έπμκηαξ παναηδνήζεζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ, αθθά ηαζ 

ηδκ ηάπμζα δελζμηεπκία ημοξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58Coffin 1991 ζεθ. 244–57, 268–69. 
59Βθ. Stenhouse 2005 ζεθ.406-407 υπμο παναεέηεζ δζάθμνα παναδείβιαηα. 
60Αοηυεζ ζεθ.409. 
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Δζη.2.1, 2.2  Maarten van Heemskerck, Ζ loggia ηνπ Palazzo Medici, 1532-1537, 

Βενμθίκμ, Kupferstichkabinett. 

 

 

Δζη. 2.3 Maarten van Heemskerck, Ο θήπνο ηνπ θαξδηλάιηνπ Andrea della Valle, 

π.1532-1537, Πανίζζ, Δεκζηή Βζαθζμεήηδ. 
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Κεθάλαιο 3
ο
 

Αποκαηάζηαζη ή Επανασπηζιμοποίηζη; 

 

«ηδκ Ακαβέκκδζδ ζοθθέβμκηακ ανπαίεξ εζηυκεξ ςξ πνυηοπα πμο 

πνμζέθενακ βκχζδ βζα ημ πμζμζ ήηακ ηαζ βζα ημ ηζ επζεοιμφζακ (μζ ζοθθέηηεξ) 

κα βίκμοκ. Ζ ζοκαηυθμοεδ πναηηζηή ηδξ απμηαηάζηαζδξ, ειθακίζηδηε βζα κα 

ηάκεζ ηδ κέα ημοξ πεπμίεδζδ πζμ έηδδθδ, πζμ οθζηή. […] Με ημ κα 

απμηαεζζηά ηα ζπαζιέκα ιέθδ εκυξ αβάθιαημξ, ημ μπμίμ ιμζάγεζ ιε ηζξ 

ακενχπζκεξ ακαθμβίεξ, μ βθφπηδξ ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο ιάεαζκε απυ ηα 

εηεαιαςηζηά ηαζ ζαβδκεοηζηά επζηεφβιαηα ηδξ ανπαζυηδηαξ πχξ κα 

ακαπανζζηά ηδ θφζδ, αφλακε ηδκ μοζία ηαζ ηδκ απμζπαζιαηζηή ζδέα ημοξ, 

πανέπμκηαξ έκα θαζκμιεκζηά αηέναζμ ηέθοθμξ βζα ημοξ πνμααθθυιεκμοξ 

εαοημφξ ημοξ, μζ μπμίμζ ηαηά ιία έκκμζα πνμένπμκηαζ απυ θεανιέκα ανπαία 

ιμκηέθα»
61

. 

Με ημκ υνμ ζοκηήνδζδ εκυξ βθοπημφ ζηδ ζδιενζκή επμπή εκκμμφιε ηδ 

δζαθφθαλδ απυ ηδ θεμνά βζα ηδ δζαηήνδζδ εκυξ ένβμο. Μενζηέξ θμνέξ αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ ηδκ επέιααζδ ζε έκα ένβμ ηέπκδξ ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ημο ζε ηαθή 

ηαηάζηαζδ. Καηά ηδκ ακαβέκκδζδ υιςξ ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο restauro ζηα ζηαθζηά 

δδθςκυηακ δ απνθαηάζηαζε- ζπκπιήξωζε ηςκ ηιδιάηςκ, πμο έθεζπακ απυ ηάπμζμ 

βθοπηυ
62

. 

ηακ ςζηυζμ ζημ βθοπηυ βίκμκηακ αθθαβέξ, μζ μπμίεξ ιεηέααθακ ηδκ ανπζηή 

ημο ιμνθή ηαζ ζημπυ είπακ κα ελοπδνεηήζμοκ ηα εζημκμβναθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηςκ ζδζμηηδηχκ, ιπμνμφιε κα ιζθμφιε βζα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηζ όρη 

βζα απνθαηάζηαζε. Άθθμξ έκαξ υνμξ πμο πνμηάεδηε ςξ εκδζάιεζδ θφζδ, βζα ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο μζ βθφπηεξ δδιζμονβμφζακ ένβα απυ εναφζιαηα βζα ημοξ πάηνςκεξ 

ημοξ, είκαζ δ «δδιζμονβζηή επακαπνδζζιμπμίδζδ», υπςξ δζαηφπςζε ηζ μ Peter 

Rockwell, δζυηζ πενζθαιαάκεζ ηάεε πζεακή ακηζιεηχπζζδ αβαθιάηςκ
63

. Οζ δζάθμνεξ 

θάζεζξ ζοκηήνδζδξ πμο έπεζ, υιςξ, ημ εηάζημηε βθοπηυ ζοπκά απμηεθμφκ ειπυδζμ 

                                                             
61Howard 1990, ζεθ.15, 17. Μεηάθναζδ δζηή ιμο απυ ηα αββθζηά. 
62 Howard 1990, ζεθ.17 
63Rockwell 2003 ζεθ.75-79. 
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ζημ κα ηαηακμήζμοιε πυηε αηνζαχξ έβζκακ αοηέξ. Έηζζ, είκαζ δφζημθμ κα ιζθήζμοιε 

βζα ένβα, πμο ζοκηδνήεδηακ ιυκμ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ ηαζ υπζ πζμ πνζκ
64

. 

Ήηακ βφνς ζηα 1500 υηακ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ιμνθή ηςκ αβαθιάηςκ ήηακ 

απμδεηηή ςξ είπε ηδ ζηζβιή ηδξ ακαηάθορήξ ημοξ. Oζ ακηζθήρεζξ υιςξ άθθαλακ ηζ 

έηζζ ιυκμ βθοπηά πμο ήηακ αηέναζα ή ζπεδυκ αηέναζα ιπμνμφζακ κα πνμζηεεμφκ ζε 

ζοθθμβέξ
65

. Γζα ηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ ζοιπθήνςζδξ ηςκ βθοπηχκ ηαηά ημκ 15
μ
 

αζχκα, ιαξ πθδνμθμνεί μ Vasari μ μπμίμξ δδθχκεζ πςξ λεηίκδζακ απυ ηδ Φθςνεκηία 

ζηα ενβαζηήνζα ηςκ Mino da Fiesole (π.1429-1484), Donatello (1386-1466) ηαζ 

Verrocchio (1435-1488) βζα ημκ ηήπμ ηςκ Μεδίηςκ, ζηα ένβα πμο έηακε μ κεανυξ 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ημο ζημκ ίδζμ πχνμ, αθθά ηζ 

απυ ηζξ ενβαζίεξ ημο Lorenzetto (1491-1541) βζα ηδ ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο Andrea 

della Valle ζηδ Ρχιδ
66

. Έηημηε, μζ πενζζζυηενμζ αημθμφεδζακ ημ πανάδεζβια ημο 

ηεθεοηαίμο, ηαεχξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζοθθέηηεξ. 

Πενί ηα ιέζα ημο αζχκα, αθθά ηαζ βζα ημοξ επυιεκμοξ δφμ, ηα ένβα πμο δεκ 

ζχγμκηακ μθυηθδνα δεκ ήηακ ανεζηά ζημοξ ζοθθέηηεξ ηζ έηζζ δζαιμνθχεδηε έκαξ 

ηφηθμξ αηυιςκ, μ μπμίμξ απανηζγυηακ ηονίςξ απυ ηαθθζηέπκεξ πμο αζπμθμφκηακ ιε 

ηδ ζοκηήνδζδ ή ηδ ζοιπθήνςζδ ημοξ
67

. Απυ ηα πζμ βκςζηά βθοπηά πμο 

ζοκηδνήεδηακ ήηακ μ Λανθόωλ, βζα ημκ μπμίμ αλίγεζ κα ακαθμβζζημφιε πςξ, ακ ηαζ 

ζςγυηακ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, ήηακ πμθφ ζπμοδαίμ γήηδια δ μθμηθήνςζδ-

ζοιπθήνςζδ ημο, δζυηζ ηα θίβα ημιιάηζα πμο έθεζπακ -ημ δελί πένζ ημο ιεβάθμο βζμο, 

ηαζ ιενζηέξ ζπείνεξ θζδζχκ- ήηακ ζδιακηζηά βζα ηδκ ενιδκεία ημο ζοιπθέβιαημξ.  

Ο πνχημξ πμο πζεακυηαηα αζπμθήεδηε ιε ημ βκςζηυ βθοπηυ ηδξ ανπαζυηδηαξ 

ήηακ μ Baccio Bandinelli (1488-1560) πμο έθηζαλε έκακ αναπίμκα απυ ηενί ημ μπμίμ, 

υπςξ είκαζ θμβζηυ, πάεδηε
68

. Πάναοηα, ημ ακηίβναθμ ημο ζηα Uffizi (εζη.3.1) δείπκεζ 

ηυζμ ηδκ πνμζέββζζδ ημο υζμ ηαζ ημ πυζμ αλζυθμβμ ήηακ ημ ένβμ βζα αοηυκ, αθμφ 

έπεζ πνμζπαεήζεζ κα ημ ηάκεζ ανηεηά πζζηυ ζημ πνςηυηοπμ, ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο 

ακηίθδρδ. Ωζηυζμ, μ Michelangelo ίζςξ επεζδή δεκ εκέηνζκε ηδ ζφθθδρδ ημο 

Bandinelli, πνυηεζκε ζημκ Πάπα Κθήιεκηα Ε‟ (1478-1534) ημκ βθφπηδ Giovanni 

                                                             
64 Bourgeois 2003 ζεθ.150-151. 
65Von Holst 1963 ζεθ.93. 
66Vasari-Milanesi,1878, ηι.2, ζεθ.407, ζημ αίμ ημο Donatello, ηι.3, ζεθ.366 ζημ αίμ ημο Verrocchio ηαζ 

ηι.4, ζεθ.597 ζημ αίμ ημο Lorenzetto. Βθ. επίζδξ, Caglioti 1993, ζεθ.17-42.  
67 True 2003 ζεθ.1-10. 
68 Pinelli 1986 ζεθ.186. 
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Angelo Montorsoli (1507-1563) μ μπμίμξ πναβιαημπμίδζε ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηδκ υρδ 

πμο είπε δχζεζ μ πνμδβμφιεκμξ βθφπηδξ
69

. 

 

Η ζημαζία ηηρ ζςμπλήπωζηρ για ηοςρ καλλιηέσνερ. 

Δηηυξ απυ έκα ιέζμ αζμπμνζζιμφ, βζα ημοξ ηαθθζηέπκεξ δ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ 

ανπαζυηδηεξ ήηακ ζδιακηζηή βζα ηδκ ελμζηείςζδ ημοξ ιε ηδκ ενβαζία ηδξ βθοπηζηήξ, 

αθμφ ζοκήεζγακ ηα ενβαθεία, αθθά ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμζεήηδξ, δζυνεςζδξ, 

δζελήβαβακ ιεθέηεξ βζα αολμιεζχζεζξ ημο ιεβέεμοξ, βκχνζγακ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ηςκ οθζηχκ ηαζ ιάεαζκακ πχξ κα απμδίδμοκ ηζξ δζάθμνεξ ζηάζεζξ ημο ζχιαημξ. θα 

αοηά ζοκέααθακ ζηδκ δδιζμονβία κέςκ ένβςκ, δζμνεχζεςκ, απμιζιήζεςκ ηαζ 

ακηζβνάθςκ, πμο ηάπμζεξ θμνέξ πνμηζιμφκηακ απυ ηα πνςηυηοπα
70

. Οζ ηαθθζηέπκεξ 

απμηφπςκακ ηδ ιεεμδμθμβία εηιάεδζδξ ηαζ ενβαζίαξ ζηα ηεηνάδζά ημοξ ιε 

απμηέθεζια μζ ζδιεζχζεζξ ηαζ ηα ζπέδζα ημοξ κα είκαζ δζαθςηζζηζηέξ βζα ημκ ηνυπμ 

ενβαζίαξ ημοξ. Μεθεηχκηαξ ηζξ ζδιεζχζεζξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ηαθθζηέπκεξ 

αθζένςκακ πμθφ πνυκμ, βζα κα ζπεδζάγμοκ ηάεε ιέθμξ ημο ζχιαημξ πμο πνμενπυηακ 

απυ ηδκ ανπαία πθαζηζηή, πνμηεζιέκμο κα ηεθεζμπμζήζμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ημοξ. 

Ζ ζοκηήνδζδ ηςκ ανπαζμηήηςκ είπε βίκεζ ιένμξ ηδξ δμοθεζάξ ηςκ 

ηαθθζηεπκχκ. Σδκ ίδζα πενίμδμ άνπζζακ πθέμκ μζ ζοθθέηηεξ κα επζεοιμφκ ηα 

απμηηήιαηα ημοξ κα είκαζ αηέναζα, ζδίςξ ακ επνυηεζημ βζα ζοθθμβέξ επζθακχκ 

μζημβεκεζχκ, υπςξ μζ Farnese, πανυθμ πμο απυ ηδ ιεθέηδ ζημ ένβμ ημο Aldrovandi 

ζοιπεναίκμοιε υηζ ζηα ιέζα ημο αζχκα ηα πενζζζυηενα βθοπηά ζχγμκηακ 

απμζπαζιαηζηά. 

Ο Μπμθμκζέγμξ ζδιεζχκεζ ηάεε ζδιείμ ηδξ Ρχιδξ ζημ μπμίμ οπάνπεζ ιζα 

ζοθθμβή ανπαζμηήηςκ, υπςξ ζε μζημδμιήιαηα πμο ηα θζθμλεκμφκ ιυκμ βζα 

ειπμνζημφξ ζημπμφξ. Ακηίζημζπα, ακαθένεζ δομ ενβαζηήνζα βθοπηχκ μζ μπμίμζ 

ηαηείπακ μνζζιέκα ένβα ιε ζημπυ κα ηα ζοιπθδνχζμοκ
71

. Αηυιδ, ηάκεζ θυβμ ηαζ βζα 

πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ δζάθμνμζ έιπμνμζ δζαηδνμφζακ ηζξ ζοθθμβέξ ημοξ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα υιςξ δεκ ιπμνμφκ κα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζοθθμβέξ, αθμφ δεκ ηα 

                                                             
69 Pinelli 1986 ζεθ.186, Nesselrath 1998b ζεθ.165-174, Laschke 1998 ζεθ.175-186. 
70 Howard 2003 ζεθ.27-28 ηαζ Howard 1990 ζεθ.17. 
71Ακαθένεζ ηδκ μζηία ημο βθφπηδ «Lionardo» ημκηά ζηδκ αρίδα ημο Camillo ηαζ ημο «Giuliode‟ 

Sabini» ζηδκ ίδζα πενζμπή. ηδκ ανπή ημο πνχημο εη ηςκ δφμ ηεθαθαίςκ ακαθένεζ : «Dove questo 

maestro fa lavorare, si vede la statua d‟Hadriano Imperatore ignuda fino à le coscie». Aldrovandi 1556 

252-255.  
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είπακ ζηδκ ηαημπή ημοξ θυβς ηδξ αζζεδηζηήξ ημοξ αλίαξ, αθθά επεζδή επεδίςηακ κα 

επςθεθδεμφκ μζημκμιζηά απυ αοηά. Έηζζ, θνυκηζγακ ηα ένβα κα είκαζ 

ζοιπθδνςιέκα, ηαεχξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφζακ κα απαζηήζμοκ ιεβαθφηενεξ 

ηζιέξ
72

. Μέπνζ ηα ηέθδ ημο 16
μο

 αζχκα θμζπυκ, δ ζοκηήνδζδ είπε βίκεζ πάβζα πναηηζηή 

θυβς ηςκ πνμηζιήζεςκ ηςκ ζοθθεηηχκ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ μθεθχκ πμο 

απμηυιζγακ μζ έιπμνμζ
73

. 

 

Ο απσαιοδίθηρ Pirro Ligorio. 

διακηζηή επίδναζδ άζηδζε δ ακαδζαιυνθςζδ ηδξ πθαηείαξ ημο Καπζηςθίμο 

απυ ημκ Michelangelo ημ 1538, μ μπμίμξ επέθελε κα ημπμεεηδεμφκ ζε αοηή ιζα ζεζνά 

απυ ανπαία βθοπηά, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηζ μ δζάζδιμξ έθζππμξ ακδνζάκηαξ ημο 

Μάνημο Αονδθίμο
74

. Ωζηυζμ, δ δναζηδνζυηδηα ημο Pirro Ligorio (1514-1583) απυ 

ημ 1537 ζε ζοκδοαζιυ ιε αοηή ηςκ θυβζςκ Αngelo Colocci (1467-1549), Ottavio 

Pantagato (1494-1567), Gentile Delfini (1505-1559), Onofrio Panvinio (1529-1568), 

Fulvio Orsini (1529-1600) «έθενακ ιζα επακάζηαζδ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ανπαζυηδηαξ»
75

.  

Ο Ναπμθζηάκμξ Pirro Ligorio εβηαηαζηάεδηε ζηδ Ρχιδ πενίπμο ημ 1532, 

υπμο ηζ άνπζζε κα ιεθεηά ανπαζυηδηεξ. Πνμζπαεχκηαξ κα βίκεζ ιέθμξ ζε αηαδδιίεξ 

ηδξ πυθδξ ηαζ κα απμηηήζεζ πάηνςκεξ, λεηίκδζε κα ζπεδζάγεζ πάνηεξ ηδξ ανπαίαξ 

Ρχιδξ ηαζ κα ζοκεέηεζ έκα ηαηάθμβμ ιε ανπαζυηδηεξ απυ ημκ μπμίμ δδιμζίεοζε ιυκμ 

έκα ιζηνυ ηιήια ημ 1553 ιε ημκ ηίηθμ Libro di M. Pyrrho Ligori Napolitano delle 

antichità di Roma, nel quale si tratta de’ circi, theatri e anfitheatri, con le Paradosse 

del medesimo auttore, quai confutano la commune opinione sopra varii luoghi della 

città di Roma
76

. Γζα ημκ Ligorio ημ ζδακζηυ πνυηοπμ βζα ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία ήηακ δ 

νςιασηή ανπαζυηδηα
77

, ελμφ ηαζ βζαηί δ ιεθέηδ αοηήξ ήηακ ζδιακηζηή βζα κα 

δζμνεςεμφκ ηα εθαηηχιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Με αάζδ ηδ δζηή ημο 

ηαεμδήβδζδ, ηάεε θεανιέκμ εφνδια εα έπνεπε κα απμηαηαζηαεεί απυ θζεμλυμοξ
78

. 

                                                             
72Furlotti 2017 ζεθ.151. 
73Furlotti 2015 ζεθ.95. 
74Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.252.  
75Gaston 1988 ζεθ.526. 
76Αοηυεζ. αθ. Burns 1988 ζεθ.19-92. Ζ ιεηαβναθή ημο ένβμο οπάνπεζ ρδθζμπμζδιέκδ ζημ  

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/562.  
77Ligorio- Barrocchi 1977 ζεθ.1441. 
78Coffin 2004 ζεθ.2-3. 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/562
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Καηά ηα πνχηα πνυκζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ζηδκ πυθδ ανζζηυηακ ζημ 

πενζαάθθμκ ηςκ Farnese, ιαγί ιε πνμζςπζηυηδηεξ υπςξ μ Annibalo Caro (1507-1566) 

ηζ μ Fulvio Orsini. Καηάθενε κα ελεθζπεεί ζε αοεεκηία ζηζξ ανπαζυηδηεξ βεβμκυξ πμο 

ημο έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα ηενδίζεζ ηδκ εφκμζα ηςκ Παπχκ Παφθμο Γ΄ ηαζ Πίμο Γ΄ 

(1499-1565), αθμφ έθααε πμθθέξ παναββεθίεξ, υπζ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοθθμβή 

ανπαζμηήηςκ, αθθά ηζ ςξ επίζδιμξ ανπζηέηημκαξ ημοξ
79

. Ωζηυζμ, έπεζε ζε δοζιέκεζα 

υηακ ακήθεε ζηδκ ελμοζία μ Πίμξ Δ΄ (1504-1572), μ μπμίμξ δεκ έηνεθε ηακέκα 

εκδζαθένμκ βζα ηζξ ανπαζυηδηεξ. Ο κέμξ Πάπαξ, υκηαξ ανκδηζηά πνμηείιεκμξ ιε ηδκ 

δζαηυζιδζδ ααζζγυιεκδ ζε παβακζζηζηά ζημζπεία, απμιάηνοκε απυ ημ Βαηζηακυ 

πμθθά απυ ηα ένβα πμο είπε ζοθθέλεζ ιε ηυπμ μ Ligorio, βζα κα δζαημζιήζεζ ημοξ 

πχνμοξ πμο ζπεδίαζε ςξ παπζηυξ ανπζηέηημκαξ
80

.   

Σμ εκδζαθένμκ ημο Pirro Ligorio βζα ηζξ ανπαζυηδηεξ ήηακ ιεβάθμ βζα αοηυ ηαζ 

πναβιαημπμζμφζε δζελμδζηή ιεθέηδ βζα αοηέξ εζδζηά ιεηά ημκ δζμνζζιυ ημο ημ 1562 

ςξ οπεφεοκμο βζα ηδ θφθαλδ ηςκ ανπαζμηήηςκ ζηδ Ρχιδ
81

. πεδίαγε ηα βθοπηά 

(εζη.3.2& 3.3), πενζέβναθε ιε θεπημιένεζα ημκ ηυπμ ζημκ μπμίμ ανέεδηακ ηαζ ακέθοε 

ηδκ εζημκμβναθία ημοξ
82

. ε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ βναπηχκ πδβχκ, ζημπυξ 

ημο ήηακ κα ελάβεζ ζοιπενάζιαηα βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ανπαίςκ
83

. Πανυθμ πμο 

δεκ δζεοηνίκζγε, πμο ζηαιαημφζε ημ ανπαίμ ηαζ πμο λεηζκμφζε δ ζοιπθήνςζδ, 

μνζζιέκεξ θμνέξ ζπεδίαγε νςβιέξ (εζη.3.4). Απαναίηδημ ζημζπείμ ζηα ζπέδζα ημο 

ήηακ μ βναπηυξ ζπμθζαζιυξ ζημκ μπμίμ εηηυξ απυ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ εφνεζδξ, 

ζδιείςκε ηαζ αζμβναθίεξ ηςκ απεζημκζγυιεκςκ πμο ζοκέηαζζε ιε αάζδ ανπαία 

ηείιεκα
84

. Οζ ζοιπθδνχζεζξ πμο έηακε ζηα ένβα δεκ πενζμνίγμκηακ ιυκμ ζηα ζπέδζα 

ημο, αθμφ θνυκηζγε κα βίκμκηαζ πανειαάζεζξ ηαζ ζηα βθοπηά πμο οπήνπακ ζε 

ζοθθμβέξ.  

Δηηυξ απυ ηδκ οπδνεζία πμο πανείπε ζημοξ πμκηίθζηεξ, ενβάζηδηε ςξ  

ζφιαμοθμξ βζα ημκ ηανδζκάθζμ Ippolyto II d‟Este απυ ημ 1549. ηακ αοηυξ έβζκε 

                                                             
79Coffin 2004 ζεθ.6. Ζ ηαηαζηεοή ημο Αβίμο Πέηνμο απαζημφζε ηδ ζοθθμβή πμθθχκ μζημδμιζηχκ 

οθζηχκ, ηα μπμία ζε ιεβάθμ ααειυ πνμήθεακ απυ ανπαία ικδιεία. Καηά ηδ ιεβάθδ ηαηαζηνμθή πμο 

πνμηθήεδηε ιεηαλφ ημο 1540-1550 μ Ligorio λεηίκδζε κα ζοθθέβεζ πθδνμθμνίεξ βζα παιέκα ικδιεία. 

Βθ. Coffin 2004 ζεθ.11. 
80 Coffin 2004 ζεθ.73. Γζα ηδκ ενβαζία ημο ζημκ Άβζμ Πέηνμ αθ. Millon & Smith 1988 ζεθ.216-286 ηαζ 

βζα ημ Casino ημο Πίμο Γ‟ αθ. Cellauro 1995 ζεθ. 183-214. 
81Coffin 2004 ζεθ.46. 
82Gaston 1988 ζεθ.526. 
83Stenhouse 2010 ζεθ.53. 
84Mandowsky&Mitchell 1963 ζεθ. 41-44. 
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ηοαενκήηδξ ημο Σίαμθζ, o Ligorio ημκ αημθμφεδζε. Δηεί υπζ ιυκμ ζπεδίαζε έκαξ 

ιένμξ ηδξ αίθαξ ηαζ ηςκ ηήπςκ, αθθά έηακε ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ ζε πχνμοξ υπςξ 

ηδ αίθα ημο Αδνζακμφ, απ‟ υπμο ηαζ απέζπαζε πθδεχνα ανπαίςκ ηέπκενβςκ βζα κα 

δζαημζιήζεζ ηδκ μζηία ημο ηανδζκάθζμο
85

.  

Σα βθοπηά ζημοξ ηήπμοξ ημο Σίαμθζ, είκαζ ειπκεοζιέκα απυ ηδκ ανπαζυηδηα 

ηαζ δδιζμονβήεδηακ ιε αάζδ ζπέδζα ημο, υπςξ ημ άβαθια ηδξ Ρώκεο (εζη.3.5). ημ 

εζςηενζηυ ηδξ έπαοθδξ ζπεδίαζε έκακ εζημκμβναθζηυ ηφηθμ, ειπκεοζιέκμ απυ ηα 

ακαβκχζιαηά ημο βζα ηδκ ανπαζυηδηα, μ μπμίμξ εηηεθέζηδηε απυ ηαθθζηέπκεξ πμο 

πζεακυηαηα επέθελε μ ίδζμξ. Ζ ηεκηνζηή ζδέα ήηακ μζ απεζημκίζεζξ κα ζοκδέμκηαζ 

έιιεζα ιε ημ πνυζςπμ- υκμια ημο ζδζμηηήηδ βζα αοηυ ηζ επέθελε ήνςεξ υπςξ ημκ 

Θδζέα
86

, θυβς ηδξ ζφκδεζδξ ημο ιε ηδκ ααζίθζζζα ηςκ Αιαγυκςκ Ηππμθφηδ, αθθά 

ηαζ ημκ ήνςα ηδξ ηναβςδίαξ ημο εκέηα, Ηππυθοημ
87

.  

θεξ αοηέξ ηζξ βκχζεζξ πμο απμηυιζζε ηζξ ηαηέβναρε ζημ πμθφημιμ ένβμ ημο, 

ηδκ Enciclopedia, ημ μπμίμ δεκ ηαηάθενε κα εηδυζεζ. Γίκμκηαξ ιεβάθδ πνμζμπή ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηςκ πεζνμβνάθςκ, μ Ligorio είπε ςξ ζημπυ κα απμηεθέζεζ ημ ένβμ ημο 

ηδ αάζδ υπζ ιυκμ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ ανπαίαξ ηέπκδξ, αθθά ηαζ βζα ηδ ενδζηεοηζηή, 

πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή ηςκ ανπαίςκ
88

. Ακ ηαζ δ ιέεμδμξ ημο πανμοζζάγεζ 

μιμζυηδηεξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ πναηηζηέξ, ηαηδβμνήεδηε βζα πθαζημβνάθδζδ ανπαίςκ 

κμιζζιάηςκ ηαζ επζβναθχκ πανά ημ βεβμκυξ υηζ έβναρε ιζα πναβιαηεία βζα ημ πςξ 

ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ μζ απμιζιήζεζξ
89

. 

 

Παπαδείγμαηα Παπεμβάζεων ζε απσαία Γλςπηά. 

Με ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ ανπαζμβκςζηχκ εηηεθέζηδηακ μνζζιέκεξ πανειαάζεζξ 

-δζυηζ υπςξ εα δμφιε ηαζ παναηάης αοηέξ ήηακ ελαζνέζεζξ -μζ μπμίεξ πνμζέββζγακ 

ανηεηά ηδκ ανπζηή ιμνθή ηςκ ένβςκ, υπςξ ιπμνμφζακ κα ηδκ ενιδκεφζμοκ ιε αάζδ 

                                                             
85Ζ ιακία ημο βζα ημκ εκημπζζιυ ανπαζμηήηςκ ημκ μδήβδζε ζε αηναίεξ εκένβεζεξ, αθμφ ακέζηαθε 

ζδζςηζηέξ πενζμοζίεξ πςνίξ άδεζα ηαζ έθηακε ζημ ζδιείμ κα θοθαηίζεζ ζδζμηηήηεξ υηακ 

δζαιανηφνμκηακ. Coffin 2004 ζεθ.14. 
86Έπεζ δζαηοπςεεί δ άπμρδ πςξ μζ απεζημκίζεζξ ζε μνζζιέκα ζδιεία ακηζηαημπηνίγμοκ ηδ γςή ημο 

ηανδζκάθζμο. Γζα πανάδεζβια, δ εζηυκα ημο Θδζέα πμο εηπαζδεφεηαζ απυ ημκ Πζεέα ίζςξ απμηεθεί 
παναθθδθζζιυ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ πμο έθααε μ Ηππυθοημξ ζηδκ αοθή ημο Γάθθμο ααζζθζά Φναβηίζημο 

Α‟. Coffin 2004 ζεθ.101. 
87Coffin 2004 ζεθ.98-103. 
88Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.44. 
89Gaston 1988 ζεθ.526. Γζα ημ εέια ηςκ πθαζημβναθδιέκςκ επζβναθχκ πμο δδιζμφνβδζε μ Ligorio 

αθ. επίζδξ Vagenheim 2011. 
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ημ ζςγυιεκμ ιένμξ ημο βθοπημφ
90

. Πανάδεζβια «πεηοπδιέκδξ» ζοκηήνδζδξ, ηαζ 

ιάθζζηα εκυξ υπζ άζδιμο βθοπημφ, απμηεθεί δ απμηαηάζηαζδ ηςκ πμδζχκ ημο 

Ζξαθιή Farnese απυ ημκ Guglielmo della Porta (1515-1577). Έηζζ, υηακ ημ 1560 

ανέεδηακ ηα πναβιαηζηά άηνα ημο βθοπημφ, μ Michelangelo οπμζηήνζλε πςξ δεκ 

ήηακ απαναίηδηδ δ ακηζηαηάζηαζδ ημοξ θυβς ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηδξ ζοιπθήνςζδξ
91

.  

Ωζηυζμ, ζήιενα βκςνίγμοιε πςξ οπήνπακ ηάπμζα βθοπηά, ζηα μπμία μζ 

πνμζεήηεξ ήηακ άζημπεξ, υπςξ ζημκ Λαμηυμκηα απυ ημκ μπμίμ ηαζ αθαζνέεδηακ ηα 

ζοιπθδνςιέκα ημιιάηζα
92

ηζ μνζζιέκα ζηα μπμία πναβιαημπμζήεδηακ ζοκεζδδηά 

ηάπμζεξ ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Ζ Δπηείθεηα ηνπ Απηνθξάηνξα (εζη.3.6), πμο 

πνμενπυηακ απυ ηδ ενζαιαζηή αρίδα πμο ακεβένεδηε πνμξ ηζιήκ ημο Μάνημο 

Αονδθίμο (121-180 ι.Υ), απμηεθεί πενίπηςζδ ζηδκ μπμία μζ αθθαβέξ έβζκακ 

εζηειιέκα
93

. Βνέεδηε ιαγί ιε άθθα ηνία ακάβθοθα ηαζ ιεηαθένεδηακ υθα ιαγί ζημ 

ιμοζείμ ημο Καπζηςθίμο ημ 1572 ζημ ηθζιαημζηάζζμ, υπμο ηα ζοκακηάιε ηαζ 

ζήιενα
94

.  

Σμ 1595 ζοκηδνήεδηε απυ ημκ Ruggero Bescapè (-1600)
95

. ηδκ Δπηείθεηα 

οπάνπμοκ ζοκμθζηά ηνζάκηα πέκηε πνμζεήηεξ, μνζζιέκεξ απυ ηζξ μπμίεξ δζαθένμοκ 

ανηεηά απυ ηδκ ανπζηή ιμνθή πμο είπε ημ ένβμ. Γζα πανάδεζβια, ημ πένζ ηαζ ημ πυδζ 

ηδξ ιμνθήξ ημο αοημηνάημνα πνμελέπμοκ ανηεηά, έπμκηαξ ςξ απμηέθεζια έκα πζμ 

έλενβμ ακάβθοθμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνςηυηοπμ. Γζα ημ πένζ, βζα ημ μπμίμ βκςνίγμοιε 

πςξ πζεακυηαηα ηναημφζε έκα θφθθμ θμίκζηα, ιπμνεί κα εζπςεεί πςξ ίζςξ μ 

ζοκηδνδηήξ δεκ ηαηακμμφζε ηδκ ανπζηή ημο εζηυκα, αθμφ ημ ιεηέααθε ζε ιζα εέζδ 

πμο εοιίγεζ αοηή ημο πενζμφ ημο έθζππμο ακδνζάκηα ημο Μάνημο Αονδθίμο. Ωζηυζμ, 

δ αθθαβή ζημ δελί πυδζ ημο αθυβμο είκαζ ημ πζμ έηδδθμ πανάδεζβια πςξ μζ 

ιεηαηνμπέξ έβζκακ ζηυπζια. οβηεηνζιέκα, έπμοκ ζαδζηεί μζ εκχζεζξ ημο πμδζμφ ιε 

ηδ αάζδ μζ μπμίεξ ιανηονμφκ πςξ ζηδκ ανπζηή ημο ιμνθή ήηακ εθάπζζηα θοβζζιέκμ 

ηζ υπζ ζδηςιέκμ, βεβμκυξ πμο εα ήηακ ηαηακμδηυ απυ ηάεε βθφπηδ. Οζ επζθμβέξ ημο 

αοηέξ ζηζξ ζοκηδνήζεζξ ημο, απμδεζηκφμοκ πςξ ηζξ έπναλε ζηυπζια βζα κα πνμζδχζεζ 

                                                             
90Pinelli 1986 ζεθ.210. 
91Prisco 2007a ζεθ.91. 
92Ζ αθαίνεζδ ηςκ πνμζεδηχκ έβζκε ην 1957. Laschke 1998 ζεθ.182. 
93Bober- Rubinstein 1986 ζεθ.196. 
94Σα ένβα θοθάζζμκηακ ζημ ιμοζείμ απυ ημ 1515. Martellotti 2003 ζεθ .183. 
95Βθ. ζδι.92. 



30 
 

έκακ πζμ δνςζηυ ηζ επίζδιμ παναηηήνα ηαζ πςξ εεχνδζε δδθαδή πςξ αεθηίςζε ημ 

ανπαίμ
96

.  

Έκα αηυιδ πανάδεζβια πανέιααζδξ ημ μπμίμ, ακ ηαζ ακήηεζ μνζαηά εηηυξ 

ηςκ ελεηαγυιεκςκ πνμκζηχκ μνίςκ πμο έπμοιε εέζεζ, αλίγεζ κα ακαθενεεί, ηαεχξ 

ακηδπεί ηδκ άπμρδ πμθθχκ ηαθθζηεπκχκ ηδξ επμπήξ, ήηακ αοηυ ημο Benvennuto 

Cellini (1500-1571). ηα 1540 ιεηέηνερε έκα torso (ημνιυξ) ζε Γακοιήδδ ιε Γία 

(εζη.3.7) δδθχκμκηαξ ιάθζζηα πςξ «δεκ ιμο ηαζνζάγεζ ειέκα κα ιπαθχκς η‟ 

αβάθιαηα, βζαηί αοηή είκαζ ηέπκδ βζα ηάηζ αηγαιήδεξ, πμο ηδ δμοθεφμοκ πμθφ 

άζπδια, ςζηυζμ, δ ηεθεζυηδηα ημφημο ημο ιεβάθμο ηεπκίηδ ιε ηαθεί κα ημκ 

οπδνεηήζς»
97

. Δλέθναζε έηζζ ηδκ πεπμίεδζδ πςξ μζ βθφπηεξ είπακ ηάεε δζηαίςια 

ηυζμ κα επδνεαζημφκ απυ ηα ένβα υζμ ηαζ κα ηα ιεηααάθμοκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ςξ 

πνχηδ φθδ. ηακ πναβιαημπμζμφζακ θμζπυκ ηζξ μζεζδήπμηε ιεηαηνμπέξ ζηα βθοπηά, 

μζ ηαθθζηέπκεξ είπακ ηδκ αοημπεπμίεδζδ πςξ ήηακ ελίζμο -ακ υπζ πενζζζυηενμ- 

δελζμηέπκεξ ιε ημοξ ανπαίμοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ. 

 

Η πεποίθηζη πεπί «ανωηεπόηηηαρ».  

Απυ ηα παναπάκς παναδείβιαηα αοηυ πμο έβζκε ζαθέξ είκαζ πςξ μζ 

ηαθθζηέπκεξ πναβιαημπμζμφζακ ζοκεζδδηά αθθαβέξ ζηα ένβα, είηε επεζδή μζ ίδζμζ ημ 

επέθεβακ κζχεμκηαξ ζζβμονζά βζα ημ απμηέθεζια πμο εα επέθενακ, είηε επεζδή δ 

αθθαβή, ηζ ςξ εη ημφημο ηαζ δ κέα ιμνθή, απμηεθμφζε επζεοιία ηςκ ζοθθεηηχκ. Ζ 

ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ ζοιπθδνχζεςκ πμο ζδιεζχκεηαζ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 

16
μο

αζχκα, είπε ςξ απμηέθεζια κα εδναζςεεί δ πναηηζηή ηςκ πανειαάζεςκ ζηα 

ανπαία βθοπηά βζα ημκ αζχκα πμο αημθμφεδζε, αθθά ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ πναηηζηήξ 

αοηήξ ηζ εηηυξ ηδξ ζηαθζηήξ πενζμκήζμο
98

. Μενζημί απυ ημοξ θυβμοξ πμο μδήβδζακ 

ζηδκ αφλδζδ ηςκ πανειαάζεςκ είκαζ μζ επζηοπίεξ ηςκ ανπαζμδζθχκ ζημκ εκημπζζιυ 

ένβςκ, αθθά ηζ δ πεπμίεδζδ ηςκ ηαθθζηεπκχκ υηζ ήηακ ζζάλζμζ ή ηαθφηενμζ απυ ημοξ 

                                                             
96 Martellotti 2003 ζεθ.182-186. 
97Γζα ηδκ εθθδκζηή ιεηάθναζδ ηδξ Ανζζηέαξ Πανίζδ αθ. Cellini LXIX ζεθ.356. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ένβμ αθ. ηαζ LXXII ζεθ.359-362, υπμο ακαθένεηαζ πςξ απμηέθεζε αζηία δζαιάπδξ ημο Cellini ιε ημκ 

Baccio Bandinelli. 
98Έκα πανάδεζβια ηδξ πναηηζηήξ ηςκ πανειαάζεςκ ζηα ανπαία βθοπηά απμηεθεί δ ζοθθμβή ηδξ casa 

de Pilatos ζηδ εαίθθδ. Trunk 2003 ζεθ.255-264. 
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ανπαίμοξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εονφηενδξ ακηζπανάεεζδξ antichi-moderni πμο είπε 

λεηζκήζεζ ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 αζχκα
99

.  

Γζα κα ζηδνίλμοκ αοηή ημοξ ηδκ άπμρδ μζ βθφπηεξ επζκυδζακ δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ πμο ημοξ έδζκακ ηδ δοκαηυηδηα κα πεζνζζημφκ ημ οθζηυ ημοξ ιε ιζα ζπεηζηή 

άκεζδ. Ζ αεααζυηδηα ημοξ βζα ηδκ επζηοπία ημο απμηεθέζιαημξ πμο εα πνμέηοπηε, 

ημοξ επέηνεπε κα ηάκμοκ ηαζ ημθιδνέξ ηζκήζεζξ, υπςξ ηδκ ζοιπθήνςζδ εκυξ βθοπημφ 

ιε ημιιάηζα πνμενπυιεκα απυ δζαθμνεηζηά βθοπηά πμο ζοπκά άκδηακ ζε 

δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ
100

, πνμζεέημκηαξ έηζζ θεπημιένεζεξ πμο ήηακ πενζηηέξ βζα ημ 

βθοπηυ, ζφιθςκα ιε ηδκ ανπζηή ημο ιμνθή. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια είκαζ ηζ μ 

Απόιιωλ Κηζαξωδόο (εζη.3.8) πμο ζήιενα ανίζηεηαζ ζημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ 

Νάπμθδξ. Πνζκ ηδκ ζοκηήνδζδ ήηακ έκα βοκαζηείμ πμνηνέημ, ημ μπμίμ είπε επδνεάζεζ 

ιζα ζεζνά ηαθθζηεπκχκ, υπςξ ημκ Jacopo Sansovino (1486-1570) ζημ ένβμ ημο 

Madonna del Prato (εζη.3.9)
101

. Αηυιδ ηζ ακ ζοκέπζζε κα επδνεάγεζ ηαζ ιεηά ηζξ 

αθθαβέξ ημο Guglielmo della Porta
102

, ημ ζίβμονμ είκαζ πςξ ζοκηεθέζηδηε απυ αοηυκ 

ιζα αθθμίςζδ ζε ιεβάθμ ααειυ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζνζάγεζ κα εζπςεεί αοηυ 

πμο ζδιεζχκεζ δ Alessandra Melluco: «ηαιία επμπή δεκ είκαζ πενζζζυηενμ 

δζθμνμφιεκδ  απυ υηζ δ ακαβέκκδζδ ζηζξ πναηηζηέξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ ηδξ 

ζοκηήνδζδξ». Ο θυβμξ είκαζ απθυξ: μζ ζοθθέηηεξ γδημφζακ ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ 

ένβςκ ιε αάζδ ημ ηζ ηαίνζαγε ζηδκ οπυθμζπδ ζοθθμβή ηζ υπζ ηδκ ανπζηή υρδ ημο 

ένβμο ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ αμφθδζδ ηςκ βθοπηχκ βζα ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο 

ένβμο, πνμέηορε δ πναηηζηή ηδξ ζοιπθήνςζδξ ιε ημιιάηζα απυ άθθα βθοπηά
103

.  

Οι ηεσνικέρ ζςμπλήπωζηρ και ηο έπγο ηος Raffaelle Borghini. 

Σμ πχξ ηαηάθενκακ κα επζηφπμοκ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίμδμ ςξ πνμξ ηδκ ηεπκζηή, είκαζ έκα ενχηδια δφζημθμ κα απακηδεεί
104

. Έκα 

ζδιακηζηυ ένβμ ημ μπμίμ ακ ηαζ δεκ εηδυεδηε ζηδ Ρχιδ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ θίβεξ 

                                                             
99Pinelli 1986 ζεθ.210. 
100 Podany 2003 ζεθ.15. 
101ε αοηυ, υπςξ ηαζ ζε άθθα ένβα, μζ πνμζεήηεξ δεκ έπμοκ αθαζνεεεί θυβς ηδξ θήιδξ ηςκ 

ζοκηδνδηχκ, αθμφ ζοπκά ήηακ δζάζδιμζ ηαθθζηέπκεξ. True 2003 ζεθ.1-10. 
102Βθ. επυιεκμ ηεθάθαζμ βζα ημκ Guglielmo della Porta βζα πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ.  
103Furlotti 2015 ζεθ.95. 
104Ακηίεεηα, βζα ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ δζαεέημοιε ανηεηέξ πδβέξ είηε βναπηέξ, είηε γςβναθζηέξ. 

διακηζηέξ βζα ημκ 17μ αζ. ηαζ βζα ημκ 18μ αζ. Ακηίζημζπα είκαζ ηα ένβα ηςκ Orfeo Boselli,Osservazioni 

della scoltura antica da i manoscritti Corsini e Doria e altri scritti. Δπζι. Phoebe Dent Weil, 

Φθςνεκηία, 1978 ηαζ Osservazioni della scultura antica: I manoscritti di Firenze e di Ferrara. 

Δπζι.Antonio P. Torresi, Φεννάνα, 1994.ηαζFrancesco Carradori, Istruzioni elementare per gli studiosi 

della scultura.Φθςνεκηία, 1802.Γεκζηυηενα βζα ημ εέια ηςκ ηεπκζηχκ αθ.Bourgeois 2003. 
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πδβέξ πμο δζαεέημοιε, ακ υπζ δ ιυκδ ηδξ πενζυδμο πμο ηάκεζ θυβμ βζα ηζξ ηεπκζηέξ 

θεπημιένεζεξ, είκαζ ημ Il Riposo ημο Raffaelle Borghini (1537-1588). ημ ένβμ πμο 

εηδυεδηε ζηδ Φθςνεκηία ημ 1584, ζημ ηεθάθαζμ βζα ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ 

βθοπηζηήξ, παναηίεεηαζ έκαξ θακηαζηζηυξ δζάθμβμξ ακάιεζα ζε ηνία άημια, έκαξ εη 

ηςκ μπμίςκ ήηακ μ βθφπηδξ Ridolfo Sirigatti (1553-1608). Ζ ζογήηδζδ ηθείκεζ ιε ιζα 

ακαθμνά ζηδ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ, ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ, ζπεηζηά ιε ηδκ 

επζθάκεζα ηςκ βθοπηχκ, έκαξ ηνυπμξ πνμζηυθθδζδξ ηζ έκαξ βειίζιαημξ 

ιανιανμημκζάιαημξ ηαζ ηνείξ ζοκηαβέξ βζα ημ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ ημ πνχια ημο κέμο 

ιέθμοξ ίδζμ ιε αοηυ ημο ανπαίμο
105

.  

Οζ ζοκηδνήζεζξ βίκμκηακ ζοκήεςξ ιε ιανιανμημκίαια ηαζ πδθυ, ηαεχξ ημ 

ιάνιανμ ήηακ πζμ πενίπθμημ ςξ πνμξ ηδκ επελενβαζία, αθθά ηαζ πζμ αηνζαυ. ηακ 

ηαηαζηεφαγακ ημ παιέκμ ημιιάηζ απυ ιανιανμημκίαια, ημ αφεζγακ ζε κενυ ιε 

ζαπμφκζ βζα κα ημ ηάκμοκ κα έπεζ πανυιμζα θάιρδ ιε αοηή ημο ιανιάνμο
106

. Γζα ηδ 

ζοκανιμθυβδζδ ηςκ εναοζιάηςκ, πνχηδ πνμτπυεεζδ απμηεθμφζε ημ κα είκαζ ημ 

άβαθια «βενυ», ηαεχξ μνζζιέκεξ θμνέξ λακαέζπαβε ηαηά ηδ ιεηαθμνά. Γεφηενδ 

ήηακ πςξ δ πνμζεήηδ εα έπνεπε κα ζοκδοαζηεί ιε ηα οπυθμζπα ημιιάηζα ιε 

πνμζμπή, χζηε κα είκαζ αοηή υζμ ημ δοκαηυ θζβυηενμ ειθακήξ
107

. Ζ ιέεμδμξ βζα ηδ 

δεφηενδ δζαδζηαζία είπε ηα ελήξ ζηάδζα:  

1) Ακφρςζδ ημο ααζζημφ ηιήιαημξ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα πνμζηεεμφκ ηα 

οπυθμζπα (εζη.3.10) 

2) Πνμζανιμβή ημιιαηζχκ ζηα ζδιεία έκςζδξ, χζηε κα ηαζνζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ 

3)  Γδιζμονβία ημζθμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ εα εζζάβμκηακ μζ ιεηαθθζηέξ εκχζεζξ  

4) Κνφρζιμ ηςκ εκχζεςκ ιέζς εκυξ ζηνχιαημξ ιανιανμημκίαιαημξ
108

. 

Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια εκυξ ζοκηδνδιέκμο βθοπημφ ελανηζυηακ απυ ηζξ 

ζοιαμοθέξ ηςκ ανπαζμδζθχκ πνμξ ημκ ζοθθέηηδ ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ αοημφ, αθθά ηαζ 

ηζξ βκχζεζξ ηαζ ζηακυηδηεξ ημο ηαθθζηέπκδ
109

. Γζα πανάδεζβια ημ ακ έκα βοκαζηείμ 

βθοπηυ ζοκηδνήεδηε ςξ Απόιιωλ θηζαξωδόο ήηακ απμηέθεζια ηυζμ ηςκ επζεοιζχκ 

ημο ζοθθέηηδ υζμ ηαζ ηςκ βκχζεςκ ημο βθφπηδ, εκχ μζ θακεαζιέκεξ εκένβεζεξ 

                                                             
105Borghini 1584 ζεθ.157-158. 
106Γζα ηζξ ηεπκζηέξ ζοκηήνδζδξ ζδιακηζηή είκαζ δ πναβιαηεία ημο Pomponio Gaurico, De Sculptura, 

πνχηδ έηδμζδ Φθςνεκηία, 1504. Δπζι. επακέηδμζδξ Paolo Cutolo, Νάπμθδ, 1999.Βθ. εζδζηυηενα 

ζεθ.243 ηαζ Pinelli 1986 ζεθ.248. 
107Bourgeois 2003 ζεθ.151. 
108Bourgeois 2003 ζεθ.151-152. 
109De Paoli 2004ζεθ.14. 
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ζοκηήνδζδξ ζημκ Λαμηυμκηα ακά ημοξ αζχκεξ ήηακ απμηέθεζια ηδξ εηάζημηε 

βκχζδξ ηςκ ηαθθζηεπκχκ. Γζα αοηυ αηνζαχξ ηάπμζεξ θμνέξ ηάκμοιε θυβμ βζα 

ζοιπθήνςζδ ηζ άθθεξ βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ. Αημθμοεμφκ μνζζιέκα 

παναδείβιαηα πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηή δ δζαθμνά.  

Ζ Λύθαηλα ημο Καπζηςθίμο (5
μξ

 αζ. π.Υ.), δείβια εηνμοζηζηήξ βθοπηζηήξ ζε 

παθηυ, πζεακυηαηα απμηεθμφζε ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα έκα ικδιείμ δδιμζίμο 

παναηηήνα. Θαοιαζηυ απυ ηυηε βζα ηδκ εηθναζηζηή ημο δφκαιδ, ζοζπεηίζηδηε ιε ημ 

ιφεμ ημο Ρςιφθμο ηαζ ημο Ρέιμο -έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ηαζ ανπαζυηενμοξ 

ιφεμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ Ρχιδ- ηζ έηζζ πνμζηέεδηακ ημκ 15
μ
 αζχκα ηα δφμ 

ανέθδ πμο εδθάγμοκ
110

. Ακ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ πνμζεήηδ εκδέπεηαζ κα ιδκ 

είκαζ θακεαζιέκδ, μ ζημπυξ ζίβμονα δεκ ήηακ δ πεζζηζηή ζοκηήνδζδ ημο βθοπημφ, 

αθθά μ ημκζζιυξ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ιφεμο βζα ηδκ αοημπεμκία ηςκ Ρςιαίςκ
111

. 

Άθθμ έκα άβαθια πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πθαηεία ημο Καπζηςθίμο ηαζ οπέζηδ 

ακάθμβεξ ιεηααμθέξ άκδηε ζε ιζα πμηάιζα εευηδηα. Ο Σίγξεο έθενε δίπθα απυ ηα 

ζηέθδ ημο ιζα ιμνθή ημο μιχκοιμο γχμο, πνμηεζιέκμο κα θακενχκεζ ηδκ ηαοηυηδηα 

ημο. Ζ αθθαβή ηδξ ιμνθήξ ηδξ ηίβνδξ ζε θφηαζκα ηαζ δ πνμζεήηδ ηαζ πάθζ ηςκ δφμ 

δζδφιςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1565-1568, ιεηέηνερε ημ ένβμ ζε Σίβεξε (εζη.3.11), ηαεχξ 

έηζζ ελοπδνεημφκηακ ηαθφηενα μζ ζημπμί ημο εζημκμβναθζημφ πνμβνάιιαημξ ηδξ 

πθαηείαξ
112

. 

Σμ ηεθεοηαίμ πανάδεζβια δζαθένεζ βζα ημ βεβμκυξ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

επακαπνδζζιμπμίδζδ εκυξ πμνηναίημο ηαζ ιάθζζηα ημο Ημοθίμο Καίζανα (100-44 

π.Υ.) (εζη.3.12 & 3.13). Σμ βθοπηυ, ιεηαηνάπδηε ζε κεηνζηυ πμνηναίημ ημο δμφηα 

Alessandro Farnese (1545-1592) ημ 1593 ηζ δ αθθαβή ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ έβζκε 

απυ ημκ Ippolito Buzzi (1562-1634) θυβς έθθεζρδξ πνυκμο δδιζμονβίαξ εκυξ κέμο 

ένβμο. Πανάθθδθα, δ έιιεζδ ζφκδεζδ ιε ηδκ ανπαία αοηή πνμζςπζηυηδηα, ελφρςκε 

ηδ ικήιδ ημο εακυκημξ
113

 . 

Πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία ηέημζμο είδμοξ αθθαβέξ έβζκακ ανηεηά εηηεηαιέκα βζα 

κα ελοπδνεηδεμφκ μζ ακάβηεξ ηςκ ακηζθήρεςκ ηδξ επμπήξ, ήηακ αοηή ημο ίζημο 

                                                             
110Bober ηαζ Rubinstein 1986 ζεθ.218. 
111Howard 2003 ζεθ.29. 
112ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηςκ Βίωλ μ Vasari ζημκ αίμ ημο Michelangelo ημ ακαθένεζ ςξ Σίαενδ. 

Βθ.Vasari-Milanesi, 1906, VII, ζεθ.222,298. Rossi Pinelli 1986 ζεθ.193 ηαζ Bober ηαζ Rubinstein 1986 

ζεθ.101-102. 
113Pinelli 1986 ζεθ.191-193. 
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Δ‟(1521-1590). Οζ βκςζηυηενμζ βθφπηεξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο πμο απμθήεδηακ ιε ηζξ 

πανειαάζεζξ ζηα ανπαία βθοπηά, ήηακ μζ  Della Porta, βζα ημοξ μπμίμοξ εα βίκεζ θυβμξ 

ζηδ ζοκέπεζα, Egidio della Riviera, ( -1601), Nicola di Arras (ή αθθζχξ Fiamingo ή 

Pippi, -1604), Flaminio Vacca (1538-1605), Pietro Paolo Olivieri (1551-1599), Silla 

Longhi (1569-1622), Giovanni Antonio Paraccada Valsoldo (1545-1599), Leonardo 

Sormani (1550-1590).  

Σμ εέια ιε μνζζιέκεξ πανειαάζεζξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο είκαζ πςξ είκαζ ηυζμ 

εηηεηαιέκεξ ηαζ ζοκδεδειέκεξ ιε εηηθδζζαζηζημφξ ζημπμφξ πμο ιαξ ηάκμοκ κα 

πνμζπενκάιε ημ βεβμκυξ πςξ πνυηεζηαζ βζα ανπαία ένβα ηέπκδξ. Γζα αοηυ ηζ μ 

ζζημνζηυξ ηδξ ηέπκδξ Pietro Petraroia, έπεζ απμηαθέζεζ ζοβηεηνζιέκα, ηα ένβα ηδξ 

πενζυδμο ημο ίζημο «ζφβπνμκα ένβα ιε ανπαία οθζηά»
114

.  

 

Η εξαίπεζη ηος Torso Belvedere. 

Υνεζάγεηαζ κα ακαθενεεί ηαζ ιζα αηυιδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ανπαίςκ βθοπηχκ. 

Ο θυβμξ ημο Michelangelo βζα ηα ανπαία βθοπηά θεζημονβμφζε ζηδκ επμπή ημο ςξ 

εέζθαημ, υπςξ είδαιε ηαζ παναπάκς ιε ημ πανάδεζβια ημο Λαμηυςκηα. οπκά ζηα 

βναπηά παναηδνμφιε πςξ υηακ έκαξ ζοββναθέαξ επζεοιεί κα ελάνεζ ηάπμζμ ένβμ, 

ακαθένεζ πςξ ημ είπε εηεεζάζεζ μ Buonarroti βζα κα ημκίζεζ ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ημο
115

. Ακ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα ζε πμζεξ απυ 

αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ εζπχεδηακ πνάβιαηζ αοηά ηα θυβζα, αοηυ πμο βκςνίγμοιε είκαζ 

πςξ μ θυβμξ ημφ απμηέθεζε ηδκ αζηία πμο δεκ ζοκηδνήεδηε ημοθάπζζημκ έκα βκςζηυ 

βθοπηυ. Σμ Torso Belvedere (εζη.3.15) πμο ακαηαθφθεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 15
μο

 αζχκα, 

εκηοπςζίαζε ζε ηέημζμ ααειυ ημκ ιεβάθμ ηαθθζηέπκδ χζηε ανκήεδηε κα ημ 

επελενβαζηεί, ηαεχξ βζα αοηυκ ημ άβαθια ήηακ ήδδ ηέθεζμ, πανυθμ πμο δεκ ήηακ 

«ηεθεζςιέκμ», βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ίζςξ ηαζ ιε ηζξ απυρεζξ ημο πενί non finito
116

, 

ηαεζζηχκηαξ ημ έηζζ ιζα απυ ηζξ θίβεξ ελαζνέζεζξ ένβςκ πμο έιεζκακ ακέπαθα.  

Κζ εκχ οπήνπε θμζπυκ δ ηάζδ βζα ζοκηήνδζδ, δζαιμνθχεδηε ηαζ δ άπμρδ πμο 

ήεεθε ηα βθοπηά κα ιέκμοκ άεζηηα χζηε μ εεαηήξ κα ηα ζοιπθδνχκεζ ιε ηδ θακηαζία 

                                                             
114Petraroia 1992 ζεθ.832. 
115Ο Aldrovandi ακαθένεζ ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ θμνέξ πςξ ηάπμζμ ένβμ εαοιάζηδηε απυ ημκ 

Michelangelo. Βθ. Aldrovandi 122, 199, 223-224, 267. 
116Podany 2003, ζεθ.15., Howard 2003 ζεθ.30, Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.312. Wünche 1998, 

ζεθ.293-294. 
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ημο. Άθθμ έκα ηέημζμ πανάδεζβια, πμο ζφιθςκα ιε ημ Aldrovandi επίζδξ 

εαοιάζηδηε απυ ημκ Michelangelo
117

, απμηεθεί μ θεβυιεκμξ Pasquino (εζη.3.16)
118

 μ 

μπμίμξ έπεζ παναηηδνζζηεί ζζάλζμξ ημο torso ςξ πνμξ ηδκ ηεθεζυηδηα
119

. 

Σέημζμο είδμοξ πενζπηχζεζξ απμηεθμφκ ηδκ ελαίνεζδ ηζ υπζ ημκ ηακυκα, ηαεχξ 

μζ πενζζζυηενμζ ζοθθέηηεξ επζεοιμφζακ μθμηθδνςιέκα ένβα. Πνμηίιδζδ πμο 

ζοιποηκχκεηαζ ζημ παναηάης απυζπαζια απυ ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηςκ αίςκ ημο 

Vasari: «ηδκ πναβιαηζηυηδηα έπμοκ πενζζζυηενδ πάνδ αοηέξ μζ ανπαζυηδηεξ (πμο 

είκαζ) ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοκηδνδιέκεξ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ αηεθείξ ημνιμφξ, ηαζ 

ιέθδ πςνίξ ηεθάθζ, ή (δεκ είκαζ) ιε άθθμ ηνυπμ εθαηηςιαηζηέξ ή εθθζπείξ»
120

. 

 

Ανηίγπαθα και Απομιμήζειρ 

Λυβς ηδξ επζεοιίαξ ηςκ ζοθθεηηχκ βζα αηέναζα βθοπηά, δ ιεθέηδ ηςκ ένβςκ 

ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ελμζηείςζε ζε ηυζμ ιεβάθμ ααειυ μνζζιέκμοξ 

ηαθθζηέπκεξ ιε ηδκ ανπαία βθοπηζηή χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηδκ ακηζβνάρμοκ. Ζ 

πναηηζηή ηςκ ακηζβνάθςκ είπε λεηζκήζεζ πνζκ απυ ημ α‟ ιζζυ ημο 16
μο 

αζ., ηαεχξ μζ 

ζοθθέηηεξ εεςνμφζακ πςξ ήηακ ηζιδηζηυ βζα αοημφξ κα έπμοκ έζης ηαζ ακηίβναθα 

ζδιακηζηχκ ένβςκ ηέπκδξ. Έκα απυ ηα πζμ ζπμοδαία απμηηήιαηα ήηακ έκα 

ακηίβναθμ ημο Λανθόωληα, μ μπμίμξ απακηάηαζ ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ
121

. 

Δπζπθέμκ, ημ υθεθμξ απυ αοημφ ημο είδμοξ ηζξ δδιζμονβίεξ ήηακ δζηηυ, ηαεχξ αθεκυξ 

μζ αβμναζηέξ ήηακ εοπανζζηδιέκμζ απυ ηδκ απυηηδζδ, αθεηένμο δ ηεθεζμπμίδζδ ηδξ 

ηεπκζηήξ ηδξ ακηζβναθήξ πνμτπέεεηε δζελμδζηή ιεθέηδ ηαζ ελάζηδζδ πάκς ζηδκ 

ηέπκδ ηςκ ανπαίςκ ηζ ςξ εη ημφημο απμηεθμφζε ζδακζηυ πθαίζζμ ακάπηολδξ ημο 

ηαθέκημο κεανχκ βθοπηχκ.  

                                                             
117Aldrovandi 199. 
118Γζα ηδκ ζζημνία ημο βθοπημφ αθ. Bober- Rubinstein 1986 ζεθ.187. 
119Howard 2003 ζεθ.30. Γζα ημ βθοπηυ βεκζηυηενα αθ. Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.291-296. 
120 «E nel vero hanno molta piu grazia queste anticaglie in questa maniera restaurate, che non hanno 

que' tronchi imperfetti, e le membra senza capo, o in altro modo difettose e manche». Σμ βεβμκυξ υηζ ημ 
ζπυθζμ δεκ ζοκακηάηαζ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ημο 1550, ιανηονά πυζμ πενζζζυηενμ δεδμιέκδ ήηακ αοηή 

δ άπμρδ 18 πνυκζα ιεηά. Σμ απυζπαζια πνμένπεηαζ απυ ημοξ αίμοξ ηςκ Lorenzetto ηαζ Boccaccino. 

Βθ. Vasari-Milanesi 1879, ηι.4, ζεθ.579-580. 
121ε ιζηνυηενμ ιέβεεμξ, ζε παθηυ, αθθά ηαζ ημ πθδζζέζηενμ ζε αηνίαεζα ακηίβναθμ ημο Baccio 

Bandinelli ημο 1520. Βθ. Maffei 1999 ζεθ.215-230 ηαζ εζδζηυηενα βζα ημ ακηίβναθμ ημο Bandinelli αθ. 

ζεθ.220-224. 
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Σμ βμφζημ βζα ηα ακηίβναθα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδ βέκκδζδ ηδξ ζδέαξ ημο 

ιμοζείμο
122

. Οζ ζοθθέηηεξ πνμηζιμφζακ ηαζ ηα ακηίβναθα βζαηί ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

είπακ ιζα πζμ ιεβάθδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ ζοθθμβή. Κάηζ ηέημζμ ιαξ εοιίγεζ ηαζ ηζξ 

πναηηζηέξ εκυξ ζφβπνμκμο ιμοζείμο, είηε ακαθμνζηά ιε ηδκ ιυκζιδ έηεεζδ ημο, είηε 

ακαθμνζηά ιε ιζα πενζμδζηή, ημ μπμίμ επζθέβεζ κα θζθμλεκεί ηαζ ακηίβναθα ένβςκ 

πνμηεζιέκμο μζ επζζηέπηεξ κα έπμοκ ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηδκ ηέπκδ ηδξ 

εηάζημηε επμπήξ ή βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ απεζηυκζζδξ εκυξ εέιαημξ. Ζ πνήζδ 

ακηζβνάθςκ ιπμνεί κα εκμπθεί εκδεπμιέκςξ μνζζιέκμοξ επζζηέπηεξ πμο εεςνμφκ 

πςξ, υζμ πζζηά ηζ ακ είκαζ ηα ακηίβναθα, δεκ δζαεέημοκ ηδκ αζζεδηζηή πάνδ ηςκ 

πνςηυηοπςκ. Σμζμοημηνυπςξ, θακηαγυιαζηε ηαζ ημοξ επζζηέπηεξ ηςκ ανπαίςκ 

ζοθθμβχκ κα πνμααίκμοκ ζε ζοβηνίζεζξ, κα εαοιάγμοκ ηα ένβα ηαζ κα ιδκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ημ ακ αοηά ήηακ αοεεκηζηά, πθδκ εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ.  

Σμ ααζζηυ είδμξ πμο ακηέβναθακ είκαζ ημ βθοπηζηυ πμνηναίημ, ιε ιζα 

επζπθέμκ πνμηίιδζδ ζημοξ δχδεηα αοημηνάημνεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ηείιεκα ημο 

Γάζμο μοδηχκζμο (1μξ αζ. ι.Υ.). Έηζζ, δ επζεοιία κα δζαηδνδεμφκ γςκηακέξ μζ 

ικήιεξ ανπαίςκ πνμζςπζημηήηςκ μδήβδζε ζε ιζα παναβςβή πμνηνέηςκ ημοξ, είηε 

πζζηχκ ακηζβνάθςκ ανπαίςκ βθοπηχκ, είηε απμιζιήζεςκ ένβςκ απυ ηδκ 

ανπαζυηδηα
123

.  

Οζ μιμζυηδηεξ ημοξ ιε ηα ανπαία, εζδζηά βζα ηα ακηίβναθα ηαθθζηεπκχκ ημο 

πνχημο ιζζμφ ημο 16
μο

 -υπςξ μ Pier Jacopo Bonacolsi (1460-1528), μ 

επμκμιαγυιεκμξ Antico- είκαζ ηυζμ έκημκεξ πμο εηηυξ απυ ηδ ζηοθζζηζηή ακάθοζδ, μζ 

ιεθεηδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηζ άθθεξ ιεευδμοξ, υπςξ δ ιέηνδζδ ημο ρεοδάνβονμο ζηα 

πάθηζκα αβάθιαηα ηαζ δ ιέηνδζδ ηςκ ημζπςιάηςκ
124

. Δκημφημζξ, αοηυ πμο βζα ειάξ 

ιπμνεί κα ελεθζπεεί ζε βνίθμ, ηαηά ηδκ ακαβέκκδζδ απμηεθμφζε ηδκ φρζζηδ δζάηνζζδ 

βζα έκα ηαθθζηέπκδ, ημ κα εεςνδεεί δδθαδή ημ ένβμ ημο ανπαίμ
125

. ηζξ ιένεξ ιαξ ιε 

ηδκ ηεπκμβκςζία πμο ηαηέπμοιε είκαζ εοημθυηενμ κα ακηζθδθεμφιε ακ έκα ένβμ είκαζ 

ανπαίμ ή υπζ. Δηείκδ ηδκ πενίμδμ υιςξ αηυιδ ηζ μζ πζμ έιπεζνμζ ανπαζμδίθεξ 

ιπμνμφζακ κα παναπθακδεμφκ. Γζα πανάδεζβια, ιε ιζα επίζηερδ ζημ ανπαζμθμβζηυ 

ιμοζείμ ηδξ Φθςνεκηίαξ εα εαοιάζμοιε ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πνξηξέηωλ ηεο Μειόξηα 

(εζη.3.17) ηα μπμία απυ ηδ ζηζβιή πμο ανέεδηακ, ιέπνζ ηαζ πνζκ ιενζηά πνυκζα 

                                                             
122Sénéchal 1986 ζεθ.153. 
123Vorster 2015 ζεθ.33 
124Vorster 2015 ζεθ.30,35-36. 
125Paul 1985 ζεθ.427-428. 
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εεςνμφκηακ νςιασηά ακηίβναθα, εκχ απυ ηδκ ηχιδ ημοξ ιπμνμφκ κα πνμκμθμβδεμφκ 

ζηα ηέθδ ημο 16
μο

 ιε ανπέξ ημο 17
μο

 αζχκα
126

.  

Οζ ιεθεηδηέξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιπενδεφμκηαζ, δζυηζ δ πναηηζηή ηςκ 

ακηζβνάθςκ ηαζ ηςκ απμιζιήζεςκ ήηακ πμθφ δζαδεδμιέκδ. Οζ ηαθθζηέπκεξ είπακ 

παναββεθίεξ βζα δζάθμνα ακηίβναθα ζε δζάθμνα ιεβέεδ υπςξ ζε πάθηζκεξ 

ιζκζαημφνεξ
127

, αθθά ηαζ ζε αηυιδ πζμ ιζηνυ υπςξ ζε πενζδέναζμ. Δηηυξ απυ ηα 

παναπάκς υιςξ, δεκ απμοζίαγακ ηαζ παναββεθίεξ βζα απμιζιήζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ 

ηάεε ηαθθζηέπκδξ πμο ζεαυηακ ημκ εαοηυ ημο εα έπνεπε κα θνμκηίζεζ κα είκαζ υζμ 

πενζζζυηενμ παναπθακδηζηέξ βζκυηακ. Οζ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ ηαηάθενκακ κα 

ηνφρμοκ ηδκ πναβιαηζηή ηαοηυηδηα ημο δδιζμονβήιαημξ ημοξ δεκ δζέθενακ ηαζ πμθφ 

απυ αοηέξ ηδξ ηάθορδξ εκυξ κέμο ιέθμοξ ζε ανπαίμ βθοπηυ. Ζ ιυκδ επζπθέμκ 

δζαδζηαζία ήηακ δ ημπμεέηδζδ ημοξ ζε αναζηυ λφδζ ή ζε αναζηυ άκεναηα. Ζ δζαθμνά 

ςζηυζμ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ πςξ ζοπκά είηε πνδζζιμπμζμφζακ ανπαία 

ιάνιανα, είηε πνμηαθμφζακ θεμνά αηνςηδνζάγμκηαξ ηδ ιφηδ, ηα πείθδ ηαζ ηα αοηζά 

ημο δδιζμονβήιαημξ ημοξ χζηε κα θαίκεηαζ ανπαίμ
128

. Γζα αοηυ ηαζ π.1620 μ 

Vincenzo Giustiniani, ζημ αζαθίμ ημο Discorsi sulle arti, architettura, pittura e 

scultura, ζδιεζχκεζ πςξ δ «ηαηία ηςκ ακενχπςκ» έηακε ένβα πμο αλίγμοκ 3-4 

ζημφδα κα ιμζάγμοκ ιε ανπαία ηαζ κα πςθμφκηαζ βζα 50 ή ηαζ πενζζζυηενα
129

. 

Έκαξ απυ ημοξ ζημπμφξ ιζαξ ηέημζμο είδμοξ δδιζμονβίαξ ήηακ κα δίκεζ ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ ηδξ φπανλδξ εκυξ δζάζδιμο βθοπημφ
130

. Ανπζηά, πάκηςξ θαίκεηαζ πςξ 

πνμδβμφκηακ ημ θαζκυιεκμ ηςκ ιδ αηνζαχκ απμιζιήζεςκ υπςξ ζημ παναηάης 

πανάδεζβια ημο Spinario. Ζ πνχηδ βκςζηή απμιίιδζδ ανίζηεηαζ ζημ Μδηνμπμθζηζηυ 

Μμοζείμ Σέπκδξ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ηαζ πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ 15
μο

 αζ., εκχ ημ πνχημ 

αηνζαέξ ακηίβναθμ ζηα 1540. ε αοηυ ακηζβνάθδηε αηυιδ ηζ δ αάζδ ηαζ ακήηε ζημκ 

Φναβηίζημ Α‟, μ μπμίμξ ημ απέηηδζε πάνδ ζημκ  Francesco Primaticcio (1504–1570) 

                                                             
126Γζα ηα πμνηνέηα ηδξ Μεθυνζα αθ. Ciacci 1986 ζεθ.41-46. 
127O Villlem van Tetrobe βκςζηυξ ζηδκ Ηηαθία ςξ Guglielmo Fiammingo, ιαεήηεοζε ζημ ενβαζηήνζμ 

ημο Guglielmo della Porta. Δηεί είπε ηδκ εοηαζνία κα ιεθεηήζεζ ηδκ ανπαία ηέπκδ ηαζ βφνς ζηα 1559 

κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζεζνά απυ πάθηζκεξ ιζκζαημφνεξ μζ μπμίεξ απμηεθμφζακ ακηίβναθα βκςζηχκ 

βθοπηχκ. Ο θυβμξ πμο ακαθένμκηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα εδχ, είκαζ πςξ έπεζηα απυ ιενζηά πνυκζα 

ηαηέθδλακ ζηδ ζοθθμβή ηςκ Μεδίηςκ ηαζ ιάθζζηα ημπμεεηήεδηακ ζε έκα πμθοηεθέξ ενιάνζμ εζδζηά 
ζπεδζαζιέκμ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ιζηνχκ ένβςκ ηέπκδξ. Ανπζηά, ανίζημκηακ ζηδ ζοθθμβή ημο αηυιμο 

πμο ηα  πανήββεζθε, ημο Niccolo IV Orsini. Γζα ηδκ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ιζηνμβναθζχκ αθ. Gasparotto 

2015 ζεθ.85-86. 
128Petraroia 1992 ζεθ.830. 
129Giustiniani 2006 ζεθ.73. 
130Vorster 2015 ζεθ.32. 
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πμο θνυκηζζε κα ημο ζηείθεζ ζηδ Γαθθία ιζα ζεζνά ακηζβνάθςκ, εκχ ηάηζ ακηίζημζπμ 

έπναλε ηζ μ Diego Velázquez (1599-1660) έκακ αζχκα ανβυηενα βζα θμβανζαζιυ ημο 

Ηζπακμφ Βαζζθζά, Φίθζππμο Γ´
131

, παναδείβιαηα ηαζ ηα δφμ ηδξ εέθδζδξ ιδ Ηηαθχκ 

ζοθθεηηχκ κα απμηημφκ ένβα απυ ηδ Ρχιδ
132

.  

ηακ επμιέκςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ανπαζμηήηςκ ανζζηυηακ ζηδ Ρχιδ, 

αθθά δ επζεοιία βζα ηδκ απυηηδζδ ημοξ επεηηείκεηαζ ηζ εηηυξ αοηήξ, είκαζ θμβζηυ μζ  

εκδζαθενυιεκμζ κα ηαηαθφβμοκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ εέαζδξ ημοξ. Ακ μζ 

απεζηαθιέκμζ ημοξ δεκ ηαηάθενκακ κα ημοξ ελαζθαθίζμοκ ανηεηά ένβα ηαζ δ εέαζδ 

ημοξ ιέζα απυ γςβναθζηά ένβα δεκ ήηακ ανηεηή, αοηυ πμο εα έηακακ ήηακ κα 

παναββείθμοκ ακηίβναθα ημοξ ή αηυιδ ηαζ απμιζιήζεζξ ημοξ, ένβα δδθαδή πμο δεκ 

απμηάθοπηακ ζημοξ επζζηέπηεξ υηζ δεκ ήηακ ανπαία. φιθςκα ιε ημκ Settis, ζηδκ 

ανπαζυηδηα δ ηθαζζηή ηέπκδ απμηεθεί ιζα πμθζηζηή πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ οπδημυηδηα 

ηαζ εκδοκαιχκεηαζ ιε ηδκ φπανλδ ημο εεζιμφ ηδξ πυθζξ
133

. Κάπςξ έηζζ εα ιπμνμφζε 

κα εζπςεεί πςξ έκαξ αηυιδ θυβμξ ζηδκ επζθμβή βζα ηαημπή ακηζβνάθςκ, ήηακ δ 

επζεοιία απυδεζλδξ υηζ αοηά είκαζ έκα ημιιάηζ ηθδνμκμιζάξ, πμο εα ζζπονμπμζδμφζε 

ηδκ αίβθδ ιζαξ ζοθθμβήξ, εζδζηυηενα ακ αοηή δεκ απμηεθμφκηακ απυ ανηεηά βκήζζα 

ένβα. 

Δπζπθέμκ, εεςνχκηαξ μζ ζοθθέηηεξ πςξ μζ ανπαίμζ είπακ θηάζεζ ηδκ πθαζηζηή 

ζηδκ ηέθεζα μιμνθζά, επζγδημφζακ αοηυ αηνζαχξ βζα ηα απμηηήιαηα ημοξ
134

, ιδ 

εκδζαθενυιεκμζ ηυζμ ακ ήηακ ανπαία ή υπζ
135

. Σα ακηίβναθα αοηά δεκ θεζημονβμφζακ 

ιυκμ ςξ οπμηαηάζηαηα ανζζημονβδιάηςκ ηα μπμία ήηακ δφζημθμ κα ζδςεμφκ, υπςξ 

δ πενίπηςζδ ημο Spinario ημο Φναβηίζημο Α‟. Ακ δ εηηέθεζδ ημοξ ηνζκυηακ ζςζηή 

απυ ημοξ ζοθθέηηεξ, ημπμεεημφκηακ δίπθα απυ ηα ανπαία, ειπθμοηίγμκηαξ έηζζ ηζξ 

ζοθθμβέξ ημοξ. ε αοηή ηςκ Farnese, ημ 1575 ένβα ημο Guglielmo della Porta 

ημπμεεηήεδηακ ζημκ ίδζμ πχνμ ιε ηα ανπαία βθοπηά, ζφιθςκα πάκηα ιε ημ εέια ημοξ 

υπςξ ημκίζηδηε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Μάθζζηα, ζε ιζα αίεμοζα οπήνπακ δφμ 

υιμζα ακηίβναθα ημο ιζηνμφ Ζναηθή κα πμθειά ηα θίδζα, ιανηονχκηαξ πςξ οπήνπε δ 

                                                             
131Settis 2015, ζεθ.61. 
132Ακαθμνζηά ιε ηδ δζάδμζδ βκςζηχκ βθοπηχκ ηζ εηηυξ ηδξ Ρχιδξ, αθθά εκηυξ ηδξ ζηαθζηήξ 

πενζμκήζμο, ζδιακηζηή ζοθθμβή βζα κα ηδκ ηαηακμήζμοιε είκαζ αοηή ηςκ πάθηζκςκ βθοπηχκ ημο 
Marco Mantova Benavides, (1489-1582) ζηδκ Πάκημαα, ιε ακηίβναθα βκςζηχκ ένβςκ υπςξ μ 

Αληίλννο Grimani. Βθ. Candida 1967, Himmelmann 1976 ζεθ.204-209 ηαζ Vorster 2015 ζεθ.33-35. 
133Γζα ηδκ εεςνία ημο ζπεηζηά ιε ηδ ζφκδεζδ ημο ηθαζζημφ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ πυθδξ αθ. Settis 2015 

ζεθ.68. 
134 Γζα ημ εέια ηςκ ακηζβνάθςκ αθ. επίζδξ Landendorf 1953 ηαζ Himmelmann 1976. 
135Sénéchal 1986 ζεθ.152-153. 
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δοκαηυηδηα κα ανίζημκηαζ ζημκ ίδζμ πχνμ παναπάκς απυ έκα ίδζα ακηίβναθα, ακ 

θοζζηά ζηακμπμζμφζακ ημκ ζοθθέηηδ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Ottavio Farnese 

(1524-1586) μ μπμίμξ ηα απέηηδζε πανυθμ πμο ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δζέεεηε ηαζ 

ηα πνςηυηοπα
136

. 

  

                                                             
136Γκςνίγμοιε πςξ ηαηείπε ηα βκήζζα αθθά ηαζ ηα ακηίβναθα ημοξ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ιενζηέξ εη 

ηςκ μπμίςκ είκαζ ηα πμνηνέηα ημο Ακηίκμμο, ημο Λμφηζμο Αέθζμο, ημο Γέηα ηαζ ημο Καναηάθθα. 

Vorster 2015 ζεθ. 37. 
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Δζη.3.1 Baccio Bandinelli, Λανθόωλ, 1525, Galleria degli Uffizi, Φθςνεκηία. 

 

 

Δζη.3.2 Δπξηπίδεο, Galleria Estense, Μυδεκα.   

Δζη.3.3 Pirro Ligorio, Δπξηπίδεο, Biblioteca Nazionale, Νάπμθδ. 
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Δζη.3.4 Pirro Ligorio, Dell’ Aquila presso di Giove, Biblioteca Nazionale, Νάπμθδ. 

 

 

 

 

 

 

Δζη.3.5 De la Motte (εηηέθεζδ) Pirro Ligorio (ζπέδζμ), Ρώκε, Έπαοθδ d‟ Este, Σίαμθζ. 
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Δζη. 3.6 Ρςιασηή ηέπκδ 2
μο

 αζ. ι.Υ. ηαζ πνμζεήηεξ 16
μο

 αζ., Ζ Δπηείθηα ηνπ 

Απηνθξάηνξα Μάξθνπ Απξειίνπ, Musei Capitolini, Ρχιδ. 

 

Δζη. 3.7 Benvenutto Cellini/ Ρςιασηή Σέπκδ 1
μο

-2
μο

αζ. ι.Υ., Γαλπκήδεο, 1548-1550, 

Museo Nazionale del Bargello, Φθςνεκηία. 
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Δζη. 3.8 Ρςιασηή Σέπκδ 2
μο

 αζ. π.Υ ηαζ πνμζεήηεξ 16
μο

 ηαζ 18
μο

 αζ., Απόιιωλ 

Κηζαξωδόο, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 

 

 

Δζη.3.9 Jacopo Sansovino, Παλαγία ηνπ Σνθεηνύ (Madonna del Prato), 1521, Sant‟ 

Agostino, Ρχιδ. 
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Δζη.3.10 Francesco Carradori, πληήξεζε αξραίωλ γιππηώλ, 1802, Πίκαηαξ XIII απυ 

ημ Instruzioni Elementare. 

 

 

Δζη. 3.11 Ρςιασηή Σέπκδ 2
μο

 αζ.ι.Υ ηαζ πνμζεήηεξ 16
μο

 αζ., Σίβεξεο (αξρηθά Σίγξεο), 

Πθαηεία ημο Καπζηςθίμο, Ρχιδ. 
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Δζη. 3.12, 3.13 Ηppolito Buzzi/ νςιασηή ηέπκδ, Alessandro Farnese, 1593, Musei 

Capitolini, Ρχιδ. 

 

Δζη. 3.14 Ρςιασηή Σέπκδ 1
μο

αζ. π.Υ, Torso Belvedere, Musei Vaticani, Ρχιδ. 
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Δζη. 3.15 Ρςιασηή Σέπκδ 2
μο

 αζ. π.Υ., Pasquino (Ο Μελέιανο κεηαθέξεη ην ζώκα ηνπ 

Παηξόθινπ), Piazza Pasquino, Ρχιδ. 

 

Δζη.3.16 Άβκςζημξ Καθθζηέπκδξ 16
μο

 ή 17
μο

 αζ., Σα πνξηξέηα ηεο Μειόξηα, Δεκζηυ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Φθςνεκηία. 
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Κεθάλαιο 4
ο
 

Η ζύνοδορ ηος Σπένηο κι η επίδπαζη ηων διαηαγμάηων 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο δεηάημο έηημο αζχκα, ζε ιζα επμπή, πμο δ ζοιπενζθμνά 

απέκακηζ ζημ βοικυ ηαθακηεουηακ ακάιεζα ζηδκ απυννζρδ ηαζ ηδκ απυθαοζδ, μζ 

πάπεξ έαθεπακ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιε θυαμ ηα ένβα ηδξ Ακαβέκκδζδξ ηαζ ηα 

ανπαία αβάθιαηα ζημ Belvedere. Οζ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο δεοηένμο ιζζμφ ημο 

δεηάημο έηημο αζχκα παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ηνίζδ, ημ ακηίηηοπμ ηδξ μπμίαξ 

ιανηονείηαζ ζπεδυκ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο αζχκα. Ζ πενζζζή θνμκηίδα πμο 

δζκυηακ ζηζξ ανπαζυηδηεξ ήηακ έκα ιυκμ απυ ηα γδηήιαηα πμο ηέεδηακ ηαηά ηδ 

ζφκμδμ ημο Σνέκημ, δ μπμία λεηίκδζε ημ 1545 ηαζ μθμηθδνχεδηε ημ 1563
137

. Με 

ζηυπμ αθεκυξ ηδκ εκακηίςζδ ζε υ,ηζ ηαηαδζηαγυηακ ςξ αζνεηζηέξ εεςνήζεζξ ηζ 

αθεηένμο ηδ ζδιαημδυηδζδ ιζαξ κέαξ, ακακεςιέκδξ βζα ηδκ ηαεμθζηή εηηθδζία 

επμπήξ, ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζοκυδμο ζδιαημδμηήεδηε δ έκανλδ ηδξ πενζυδμο ηδξ 

ακηζιεηαννφειζζδξ. ε ιζα Ρχιδ κέςκ ζοκεδηχκ, δ εέζδ ηςκ παβακζζηζηχκ ανπαίςκ 

βθοπηχκ, αθθά ηαζ ηςκ κέςκ ένβςκ πμο ηα ιζιμφκηακ, ήηακ αιθζζαδημφιεκδ. 

Aοηή αηνζαχξ ηδκ πενίμδμ εηθέπεδηε Πάπαξ μ ηανδζκάθζμξ Michele Chislieri 

ιε ημ υκμια Πίμξ Δ‟(1566-1572), μ μπμίμξ, έπμκηαξ γήζεζ έκακ αίμ αζηδηζηυ, 

απμθάζζζε κα βηνειίζεζ ηδκ ηθδνμκμιζά ηςκ πνμηαηυπςκ ημο ηαζ δζέηαλε ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ απμηηδιάηςκ απυ ημ Belvedere
138

. Δπζπθέμκ, 

άδεζαζε ηδ Βίθα Giulia ηαζ ημ Casino ημο Πίμο Γ‟ απυ ανπαία
139

. Σμ cortile delle 

statue ιπμνεί κα ιδκ ήηακ πναηηζηά άδεζμ απυ ένβα, έιμζαγε υιςξ ζίβμονα άροπμ 

ηαηά ημ πμκηζθζηάημ ημο ζηθδνμπονδκζημφ πάπα, αθμφ μ ζοβηεηνζιέκμξ υπζ ιυκμ 

πμφθδζε ηαζ δχνζζε μνζζιέκα ένβα ζε λέκμοξ εκδζαθενυιεκμοξ, αθθά απαβυνεοζε 

νδηά ηδκ είζμδμ ζε αοηυ ζθναβίγμκηαξ ιε λφθζκεξ πυνηεξ ηζξ ηυβπεξ πμο ημζιμφκηακ 

ιε αβάθιαηα, ιε ημ πνυζπδια πςξ δεκ ήηακ ζςζηυ βζα ημ δζάδμπμ ημο Αβίμο Πέηνμο 
                                                             
137Locker 2018 ζεθ.2-3. 
138Avviso ηδξ 2δξ Απνζθίμο 1569. “Si ragiona chel Papa voglia guastar il theatro di Belvedere come cosa 

di gentilita et fatto a post a per farvi spettacoli  pubblici cosa poco conveniente a pontdiei. et anco che 

vuol  ridurre tutte le alter antiquita in servitio di religione et culto divino, accio quelli verranno a Roma, 

habbino d andare a veder le 7 chiese e non 1 antiquita profana”. Pastor 1899 ζεθ.407. 
139Bentz 2015 ζεθ.423-424. 
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κα έπεζ ηέημζμο είδμοξ είδςθα ζηδκ ηαημπή ημο. Πζμ ζοβηθμκζζηζηυ ίζςξ είκαζ ημ 

βεβμκυξ πςξ ζε δζπθςιαηζηά δεθηία βζκυηακ ζαθέξ πςξ είπε ζημπυ κα ηαηαζηνέρεζ ημ 

Κμθμζζαίμ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ενζαιαζηέξ αρίδεξ χζηε κα ζηαιαηήζμοκ μζ επζζηέπηεξ 

κα παναηδνμφκ ιδ πνζζηζακζηά ένβα
140

. Μάθζζηα εα είπε ηαηαζηνέρεζ ηάπμζα απυ ηα 

εκαπμιείκακηα βθοπηά ακ δεκ ημκ είπακ ζοιαμοθέρεζ πςξ ήηακ πνμηζιυηενμ κα ιδκ 

πνμαεί ζε ηέημζεξ αηναίεξ εκένβεζεξ, ηαεχξ επνυηεζημ βζα ηδκ ηθδνμκμιζά ηδξ πυθδξ. 

Ακηίεεηα, απμθάζζζε κα δςνίζεζ μνζζιέκα ένβα ζηα ιμοζεία ημο Καπζηςθίμο
141

. Ζ 

ιεηαθμνά ηςκ ένβςκ εηεί, εμνφαδζε υιςξ ημοξ βκχζηεξ ημο ακηζηεζιέκμο ημο 

ζοθθεηηζζιμφ, ηαεχξ ακηζθαιαάκμκηακ πςξ ιζα ηέημζα εκένβεζα ήηακ ιυκμ δ ανπή. 

Δκημφημζξ, δ ηίκδζδ αοηή πανμπμίδζε ημοξ εηηυξ Ρχιδξ ηαζ Ηηαθίαξ ζοθθέηηεξ μζ 

μπμίμζ ήθπζγακ πςξ εα απμηηήζμοκ ιμκαδζηά ανζζημονβήιαηα πμο εα απέννζπηε μ 

Πάπαξ
142

. 

Πανάδεζβια ηδξ επίδναζδξ ηςκ δζαηαβχκ ημο Πάπα ζημκ ηθήνμ απμηεθεί δ 

ιανηονία ημο ηανδζκαθίμο Giovanni Ricci, μ μπμίμξ είπε ζηδ ζοθθμβή ημο αβάθιαηα 

απυ ημκ ηήπμ ημο Πάπα Ημοθίμο Γ‟. ε επζζημθή ημο ημ 1569 ζδιεζχκεζ πςξ είπε 

ηνφρεζ ζε ηεθάνζ ηδ ζοθθμβή ημο ηαεχξ μ πκεοιαηζηυξ ημο, ημκ ζοιαμφθερε κα ιδκ 

δζαημζιεί ηδκ μζηία ημο ιε ηέημζα ένβα, ιζαξ ηαζ «δεκ ήηακ ηαηάθθδθα βζα έκακ 

ηανδζκάθζμ ηδξ δθζηίαξ ημο, εζδζηά αθμφ μ Πάπαξ ηα είπε απμιαηνφκεζ»
143

. 

Ακηίζημζπα, ηζ μ ανπζεπίζημπμξ ημο Μζθάκμο Carlo Borromeo πμφθδζε ημ 1569 ηδ 

ζοθθμβή ημο, εκχ ζοιαμφθερε ηζ άθθμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ εηηθδζίαξ κα πνάλμοκ ημ 

ίδζμ
144

. 

Ζ ηαηάζηαζδ αοηή δεκ εα ιπμνμφζε κα ιδκ επδνεάζεζ ημοξ ζοββναθείξ ηαζ 

ημοξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ επμπήξ ιε απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ ιζα ηνίζδ ηαζ ζηα 

βναπηά. Με ηδκ πνχηδ ηνίζδ κα έπεζ ζδιεζςεεί ηαηά ηα ηέθδ ημο 15
μο

 αζχκα ιε ημκ 

                                                             
140“Intendo ha in oltre gran‟ caprizzo, di far guastar L‟Anfiteatro, chiamato volgarmente il Colisseo et 

alcuni archi trionfali, che sono le più belle et rare antichità di Roma sotto pretesto che sono cose gintili 

et per levarne a fatto la memoria et l‟occasione siano viste da quelli che vengono a Roma più per 

vedere le dette cose che per visitar limina Petri et andar alle sette chiese et a vedere le reliquie de‟ martiri et santi di 

Dio…”. Pastor 1899 ζεθ. 113, 407. 
141Von Holst 1967 ζεθ.90, Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.14 
142Ωξ ημ 1580 ηιήια ηςκ ανπαζμηήηςκ ηδξ πυθδξ είπε πςθδεεί ζημοξ Μεδίημοξ ζηδ Φθςνεκηία, ηαζ ζε 

άθθεξ επζθακείξ μζημβέκεζεξ υπςξ μζ D‟Este ηαζ μζ Gonzaga, αθθά ηαζ ζε ζοθθέηηεξ εηηυξ ηδξ ζηαθζηήξ 

πενζμκήζμο υπςξ μ δμφηαξ ηδξ Βαοανίαξ Albrecht V. Αλζμζδιείςηδ ιανηονία βζα ημ εκδζαθένμκ πμο 
πνμλέκδζακ μζ εκένβεζεξ ημο Πάπα, απμηεθεί δ επζζημθή ημο Vasari ζημκ Φναβηίζημ ηδξ Φθςνεκηίαξ 

ζηζξ 13 Μανηίμο 1567 ζηδκ μπμία ακαθένεζ πςξ ζίβμονα εα οπάνλεζ ιζα πθδεχνα αβαθιάηςκ πνμξ 

πχθδζδ: «Ne sto in nubbio che, sel papa a vota, che le statue avenzer anno a Roma, e che cisaria da 

comprar molte cose”, δδιμζζεοιέκμ ζημ Gaye ηαζ Von Reumont 1840 ζεθ.238. 
143Γζα ημ ηείιεκμ ηαζ ηδ ιεηάθναζδ ζηα αββθζηά αθ. Stenhouse 2005 ζεθ.112-113. 
144Borromeo 2010 ζεθ. 23. 
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Savonarola ηαζ ηδκ πμθζμνηία ηδξ Ρχιδξ, πμο αημθμφεδζε ηαηά ημκ 16
μ
 κα απμηεθεί 

ιεθακυ ζδιείμ ζηδ ζζημνία ηδξ πυθδξ, δ δεφηενδ, αοηή ηδξ Ακηζιεηαννφειζζδξ ςξ 

απμηέθεζια ηδξ Μεηαννφειζζδξ, ήηακ εκημκυηενδ ηζ ςξ εη ημφημο, απμηέθεζε ιζα 

απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πενζυδμοξ ηδξ πνχζιδξ κεχηενδξ ζζημνίαξ, αθμφ υθα 

άθθαλακ ηαζ βζα ημοξ ηαεμθζημφξ ηαζ βζα ημοξ πνμηεζηάκηεξ
145

. 

Αοηή ηδκ ηνίζδ ζηδκ επμπή ημο ηαζ ηονίςξ ημοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 

ζηα πενί ηέπκδξ εέιαηα, πάζπζζε κα ηαηαβνάρεζ o επίζημπμξ ηδξ Μπμθυκζα Gabriele 

Paleotti ζηδκ πζμ εκδεζηηζηή πδβή βζα ημ ηθίια πμο επζηναημφζε ζηα βναπηά απέκακηζ 

ζηζξ ζοθθμβέξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ζοκυδμο
146

.  

Σμ Discorso intorno le immagini sacre e profane, diviso in 5 libri, dove si 

scuoprono varii abusi loro e si dichiara il modo che cristianamente si dee osservare 

nelle chiese e ne' luoghi pubblici, εηδυεδηε ζηδ Μπμθυκζα ημ 1582
147

ηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ δίκεζ ακαθμνζηά ιε ημ πχξ εα έπνεπε κα είκαζ δ ηαθθζηεπκζηή 

παναβςβή βεκζηυηενα ηαζ δ γςβναθζηή εζδζηυηενα, είκαζ πμθφηζιεξ βζα κα 

ηαηακμήζμοιε ηζξ ακηζθήρεζξ ζδιακηζημφ ιένμοξ ηςκ ηθδνζηχκ ιέζα απυ ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ. Κοηθμθυνδζακ ιυκμ δφμ αζαθία, εκχ μ ανπζηυξ ζημπυξ ημο 

ήηακ κα ηοηθμθμνήζμοκ άθθα ηνία, υπςξ ιανηονά ηζ μ ηίηθμξ
148

. Ζ πνςημαμοθία ηδξ 

ζοββναθήξ ημο discorso δεκ άκδηε ζημκ ίδζμ αθθά επνυηεζημ βζα ιζα ακάεεζδ ηδξ 

Δηηθδζίαξ ζε αοηυκ, εκχ ημ βεβμκυξ πςξ ιζθάεζ εη ιένμοξ ηδξ, ημ ακηζθαιαακυιαζηε 

ηζ απυ ημ υηζ ζοπκά βνάθεζ ζημ α‟ πθδεοκηζηυ
149

. 

Έπμκηαξ οπάνλεζ ηαεδβδηήξ ζημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Μπμθυκζα, 

ζοκακαζηνάθδηε ιε πμθθμφξ θυβζμοξ ηδξ επμπήξ ημο, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ μ 

μοιακζζηήξ Carlo Sigonio (1524-1584), εκχ βζα ηδ ζοββναθή ημο ένβμο ημο, 

                                                             
145Paleotti Discourse ζεθ.5-7. 
146 Πνζκ απυ αοηυκ, μ πνχημξ πμο πήνε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ ηαζ ηζξ ιεηέηνερε ζε ζοιαμοθέξ πενί 

ηέπκδξ, ήηακ μ Giovanni Andrea Gilio ημ 1564, ζημ ένβμ ημο Dialogo degli errori e degli abusi dei 

pittori ηάκεζ θυβμ βζα ημ πχξ ανιυγμοκ κα είκαζ μζ istoriae πςνίξ ςζηυζμ κα ηάκεζ ακαθμνά ζημ νυθμ 

ηδξ ανπαζυηδηαξ. Αλζμζδιείςημ επίζδξ είκαζ πςξ ημ αθζένςζε ζημκ ηανδζκάθζμ Alessandro Farnese, 

βζα ημκ μπμίμ εα βίκεζ θυβμξ ζηδ ζοκέπεζα. 
147Discorso intorno le immagini sacre e profane, diviso in 5 libri, dove si scuoprono varii abusi loro e 

si dichiara il modo che cristianamente si dee osservare nelle chiese e ne' luoghi pubblici, Μπμθυκζα, 

1582. 
148Με ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ημ ένβμ δεκ πμοθήεδηε αθθά δζακειήεδηε δςνεάκ ζε ηανδζκάθζμοξ, 

επίζημπμοξ, δζακμμφιεκμοξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ ιε ζημπυ ηδ ζογήηδζδ ιε αοημφξ βζα ηα ελεηαγυιεκα 

εέιαηα. Βθ. ηδκ εζζαβςβή ημο Paolo Prodi ζημ Discourse on sacred and Profane Images, Λμξ Άκηγεθεξ 

2012, ζεθ. 1-16. Οζ ιεηαθνάζεζξ ηαζ δ απυδμζδ ημο κμήιαημξ ααζίγμκηαζ ζηδκ παναπάκς αββθζηή 

ιεηάθναζδ ηαζ ζημ πνςηυηοπμ ηείιεκμ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηδκ έηδμζδ ηδξ P. Barocchi. 
149Βθ. ζδιείςζδ 171. 
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ζοιαμοθεφηδηε δζάθμνμοξ ζοββναθείξ υπςξ μζ ηαθθζηέπκεξ Pirro Ligorio (1514-

1583) ηαζ Domenico Tibaldi (1541-1583)
150

. Αηυιδ ιζα ζπμοδαία ιμνθή ηδξ πυθδξ 

ηδξ μπμίαξ ηδ ζοιαμοθή γήηδζε, ήηακ ηζ μ Ulisse Aldrovandi. ε επζζημθή ημο, πμο 

πνμκμθμβείηαζ θίβμοξ ιήκεξ πνζκ εηδμεεί ημ ένβμ, ζπμθζάγεζ δζάθμνα ζδιεία 

ηάκμκηαξ πμθθέξ ακαθμνέξ ζε ανπαίμοξ πμζδηέξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ. Απυ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ημο θμζπυκ ζοιπεναίκμοιε πςξ ιάθθμκ ζοιθςκεί ιαγί ημο βζα ηα πενί 

αέαδθςκ ανπαίςκ εζηυκςκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ θίβα πνυκζα πνζκ αθζένςζε πμθφηζιμ 

πνυκμ βζα κα πενζβνάρεζ ηέημζμο είδμοξ ένβα
151

.  

Οζ εκζηάζεζξ ημο επζζηυπμο βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή παναβςβή ηδξ επμπήξ 

εκημπίγμκηαζ ήδδ απυ ηδκ ανπή. ηδκ εζζαβςβή ημο ζδιεζχκεζ πςξ βνάθεζ ημ ένβμ βζα 

κα αμδεήζεζ ημοξ ηαθθζηέπκεξ «κα απεθεοεενςεμφκ» απυ ηα θάεδ ζηα γςβναθζηά 

ένβα, ιζαξ ηζ δ βθοπηζηή ακαθένεηαζ ιυκμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ γςβναθζηή
152

, εκχ αοηυ 

πμο ημκ εκδζαθένεζ δεκ είκαζ ηα είδδ ηδξ γςβναθζηήξ, αθθά ιυκμ ακ ηα ένβα είκαζ 

ζενά ή αέαδθα, ηαεανά ή ιζαζιέκα
153

. Δπζπθέμκ, λεηαεανίγεζ πςξ ημ ηζ εεςνείηαζ 

ηαθυ ή ηαηυ βζα ηδκ εηηθδζία δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ πνμκμθυβδζδ ημο, αθθά απυ ηδ 

«θφζδ ημο» εκκμχκηαξ εδχ ημ ηαηά πυζμ ηάηζ εεςνείηαζ αλζμπνεπέξ ή υπζ
154

.  

ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ ημο πνχημο αζαθίμο ιε ηίηθμ «υηακ πναβιαημπμζείηαζ 

ιε πνζζηζακζηυ ηνυπμ, δ ηέπκδ ημο κα δζαιμνθχκεζξ εζηυκεξ είκαζ ορίζηδξ εοβέκεζαξ» 

εκημπίγμοιε ηαζ ημ πνχημ ζδιείμ ζημ μπμίμ δζαηνίκεηαζ δ ανκδηζηή ημο εέζδ 

απέκακηζ ζηζξ ανπαζυηδηεξ, δδθχκμκηαξ πςξ έκαξ πνζζηζακυξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ 

ένβα πενζζζυηενμ αλζυθμβα απυ υηζ εα ιπμνμφζε μ μπμζμζδήπμηε βθφπηδξ ή 

γςβνάθμξ ηδξ ανπαζυηδημξ
155

, αθμφ ηα δδιζμονβήιαηα ημοξ είκαζ ένβα ημο 

δζααυθμο
156

. 

                                                             
150Prodi 1959 ηαζ Schlosser 1964 ζεθ.430-431. 
151P. Barocchi, Trattati d’arte del Cinquecento, II, Bari 1961, ζεθ.511-517. Ζ ζζημνία πμο πνμζεέηεζ 

βζα ημ άβαθια ηδξ Κκζδίαξ Αθνμδίηδξ ηαζ ηα ζπυθζα ημο, εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ αοηή.  
152Barocchi ζεθ.123, Paleotti Discourse ζεθ. 51. 
153Barocchi ζεθ.170-172, Paleotti Discourse ζεθ.83 
154Barocchi ζεθ.312, Paleotti Discourse ζεθ.187. Σδ εέζδ αοηή επακαθαιαάκεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα “La 

novità donque per sé stessa o la antichità non fanno una cosa commendabile o biasimevole, nascendo il 

merito non dagli anni, ma dalle cose». Barocchi ζεθ.401, Paleotti Discourse ζεθ.247. 
155Barocchi ζεθ. 158-163, Discourse ζεθ.75-77. 
156“[…] perché, non essendo riuscito a Lucifero et a‟ seguaci suoi di porre il seggio suo sopra gli altri et 

essere adorato in cielo, ha di poi sempre machinato d‟essere almeno da‟ suoi ministri adorato in terra 

[…] facendo adorare in luogo di Iddio un pezzo di legno o marmo, et insieme schernisse gli uomini, 

che, in vece di onorare Dio, dessero il culto al nemico suo, che era egli stesso angelo delle tenebre» 

Barocchi ζεθ. 190, Paleotti, Discourse ζεθ.95. Σδκ ίδζα εέζδ δζαηοπχκεζ ηαζ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ εκχ 

ζοιπθδνχκεζ πςξ ημκ πανμπμζμφκ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ εθεονέζεςκ ημο ζημοξ καμφξ. “Di questo ride 
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Πανυιμζεξ απυρεζξ δζαηοπχκεζ ηζ μ Φθαιακδυξ Johanes Molanus (1533-

1585) ημ 1570 ζημ ένβμ ημο De picturis et imaginibus sacris, Liber unus, tractans de 

vitandis circa eas abusibus et de earundem significationibus
157

 μ μπμίμξ ήηακ ηζ μ 

πνχημξ πμο πήνε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ βζα ηδκ εζημκμβναθία ηαζ εζδζηά βζα ηδ 

βοικυηδηα ηαζ ηζξ ιεηέηνερε ζε ηακυκεξ, ηαζ μ πνχημξ πμο ακέθενε ηα δζαηάβιαηα ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ζδέα ημο decorum ζηδκ ηέπκδ. ημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «ηα ένβα ηέπκδξ 

υ,ηζ πνμηαθεί θαβκεία εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ» ζδιεζχκεζ πςξ δεκ εα πνέπεζ κα 

επδνεάγμκηαζ απυ ανπαία πνυηοπα βζαηί ηα ανπαία αβάθιαηα ακήημοκ ζε ιζα 

ενδζηεία ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ ςξ πενίενβδ βζα ημ θυβμ υηζ επζηνέπεζ κα οπάνπεζ 

θαβκεία εηεί υπμο εα έπνεπε κα απμοζζάγεζ, δδθαδή ζηδκ απεζηυκζζδ ημο εείμο. Γζα 

αοηυ ημκ θυβμ αοημί, πμο ημθιμφκ κα εζζάβμοκ ζηα ζενά ηαζ αβκά εέιαηα ηέημζα 

ιμηίαα, δζαπνάηημοκ αθαζθδιία ηαζ εα έπνεπε κα ηζιςνμφκηαζ
158

. 

Οζ απυρεζξ ηδξ οκυδμο ζοιποηκχκμκηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο 

πνχημο αζαθίμο ημο Paleotti ιε ηίηθμ «υηακ μζ Υνζζηζακμί θαηνεφμοκ ζήιενα εζηυκεξ, 

μ ηίκδοκμξ κα δζαπνάλμοκ εζδςθμθαηνία είκαζ εκηεθχξ απμιαηνοζιέκμξ»
159

, ημκ 

μπμίμ δζηαζμθμβεί ιε ημ επζπείνδια πςξ ζηδκ επμπή ημο ηακείξ δεκ πζζηεφεζ πςξ ηα 

αβάθιαηα είκαζ έκαξ πναβιαηζηυξ άβζμξ, εκχ πνμξ ημ ηέθμξ ημο ηεθαθαίμο ηαηδβμνεί 

αοημφξ πμο εζζήβαβακ αβάθιαηα εεχκ ζηζξ πυθεζξ επεζδή ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

οπμκυιεοζακ ημκ θυαμ ηαζ ηδκ εοθάαεζα ηςκ πζζηχκ πνμξ ημ Θευ
160

. Ακηίεεηα, «μζ 

πνζζηζακζηέξ εζηυκεξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ αθμφ δζδάζημοκ ημοξ ακενχπμοξ κα γμοκ 

ζςζηά» ηαεχξ, υπςξ ηαζ ιε ηα αζαθία, είκαζ δοκαηυ δζαιέζμο αοηχκ κα δζδαπεεί δ 

πεζεανπία
161

. Παναεέημκηαξ θμζπυκ ηα θυβζα ημο Αβίμο Γνδβμνίμο –αθμφ δ 

παναπμιπή ζε ανπαία εηηθδζζαζηζηά βναπηά απμηεθεί ιζα ζοκήεδξ πναηηζηή βζα κα 

μνβακχζεζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο- οπμβναιιίγεζ πςξ δεκ πνέπεζ ημ «ίδζμ ζηυια» 

                                                                                                                                                                              
il Diavolo e, vedendo alcuna volta anco nei tempii appese l‟arme e le invenzioni sue, ne gode fra sé 

stesso e ne trionfa”. Barocchi ζεθ. 291, Paleotti, Discourse ζεθ.174. ε άθθμ ζδιείμ δδθχκεζ πςξ δ 

οπεναμθζηή θαηνεία ημφξ μδδβεί ζημκ παβακζζιυ, εκχ πνμζεέηεζ πςξ μ Δςζθυνμξ ιπένδερε πμθθμφξ 

χζηε κα πζζηεφμοκ πςξ δ εεσηυηδηα ανίζηεηαζ ζηα μιμζχιαηα. Barocchi ζεθ.190-1, Paleotti, Discourse 

ζεθ.95. 
157Molanus 1570, De picturis et imaginibus sacris, Liber unus, tractans de vitandis circa eas abusibus 

et de earundem significationibus, Λμοαέκ, 1570. Οζ ιεηαβεκέζηενεξ εηδυζεζξ ήηακ οπυ ημκ ηίηθμ De 

Historia Sanctarum Imaginum et Picturarum. 
158Γζα ημ ηείιεκμ ηαζ ηδ ιεηάθναζδ ημο ζηα αββθζηά αθ. Freedberg 1971 ζεθ.241 ηαζ Blunt 1940 

ζεθ.107, 110-112, 114, 118,127.  
159Barocchi ζεθ. 259, Paleotti Discourse ζεθ.139. 
160Barocchi ζεθ. 261, Paleotti Discourse ζεθ.141. 
161“Che le imagini cristiane servono grandemente per ammaestrare il popolo al ben vivere”, Barocchi 

ζεθ.221, Paleotti Discourse ζεθ. 114. 
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κα εβηςιζάγεζ ημκ Υνζζηυ ηαζ ημκ Γία
162

 δδθχκμκηαξ ηαζ πάθζ εδχ ηδκ ακηίεεζδ ημο 

ζηα ανπαία βθοπηά. 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηαζ μζ απυρεζξ ημο βζα ημ νυθμ ημο ηαθθζηέπκδ. Ζ 

ζοκεζζθμνά ημο γςβνάθμο είκαζ δ πζμ ηεπκζηή ηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ εζηυκςκ δεκ είκαζ 

επζκυδζδ ημοξ αθθά «δ εβηεηνζιέκδ κμιμεεζία ηαζ πανάδμζδ ηδξ ηαεμθζηήξ 

εηηθδζίαξ»
163

. Με ηάπμζα επζθφθαλδβζα ημοξ ηαθθζηέπκεξ θμζπυκ, απμδεζηκφεζ πςξ 

ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίμδμ, ημ ιήκοια, πμο ήεεθε κα πενάζεζ δ εηηθδζία είκαζ πςξ μ 

πνχημξ θυβμξ ζε υθα ηα γδηήιαηα βεκζηυηενα ηαζ ζηδκ ηέπκδ εζδζηυηενα, εα πνέπεζ 

κα ακήηεζ ζε εηείκδ. 

Αοηυξ είκαζ ηζ μ θυβμξ πμο μ Paleotti αθζένςζε έκα μθυηθδνμ ηεθάθαζμ ζημ 

γήηδια, ημ μπμίμ ελεηάγεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία. Έκα ηεθάθαζμ εζδζηά 

πνμμνζζιέκμ βζα ημκ ζημπυ κα ηαηαννζθεμφκ ηα επζπεζνήιαηα οπέν ηδξ ζοθθμβήξ 

αβαθιάηςκ
164

. ημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «βζα ηδ γςβναθζηή ηςκ Γία, Απυθθςκα, Δνιή, 

Ήναξ, Γήιδηναξ ηζ άθθςκ ρεφηζηχκ εεχκ»
165

 λεηζκά δδθχκμκηαξ πςξ βζα κα 

δζαζαθδεμφκ μνζζιέκα γδηήιαηα πνέπεζ κα βίκεζ θυβμξ βζα ημ εέια αοηυ ηαεχξ 

μνζζιέκμζ, ιε ημ πνυζπδια ημο εκδζαθένμκημξ βζα αηαδδιασημφξ θυβμοξ, επζθέβμοκ 

ζοπκά ηέημζμο είδμοξ ένβα. Καηαηνίκεζ θμζπυκ υζμοξ επζθέβμοκ κα «ακακεχζμοκ ηδ 

ικήιδ» αοηχκ, βζα ημοξ μπμίμοξ μ Υνζζηυξ εακαηχεδηε βζα κα ημοξ ελαθείρεζ, ακηί 

κα απεζημκίγμοκ ιε ηδ ζιίθδ ηαζ ημ πζκέθμ Δηείκμκ, εκχ ζοιπθδνχκεζ πςξ μζ 

Απυζημθμζ, μζ Άβζμζ ηζ μ ίδζμξ μ Θευξ αβακαηημφκ υηακ αθέπμοκ πςξ έκαξ 

ηαθθζηέπκδξ έπναλε ηάηζ ηέημζμ, ηαεχξ είπακ πνμθδηέρεζ πςξ ιε ημκ ενπμιυ ημο 

Τζμφ ημο Θεμφ εα απμιαηνφκμκηακ «μζ ακυδημζ εεμί» ηζ έηζζ ηχνα ιμζάγμοκ ιε 

ρεφηεξ
166

. 

Αοηυ επακαδζαηοπχκεηαζ ηζ απυ άθθμκ έκα ζοββναθέα μ μπμίμξ ήηακ έκαξ εη 

ηςκ πμθθχκ πμο επδνεάζηδηακ απυ ημκ Paleotti ηαζ ιάθζζηα πνμηείκεζ ημ ένβμ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ημο
167

. Ο Ηδζμοίηδξ ζοββναθέαξ Antonio Possevino (1533-1611)
168

  ηαηά 

                                                             
162Barocchi ζεθ. 292, Paleotti Discourse ζεθ.174. 
163“Non est imaginum structura pictorum inventio, sed Ecclesiae catholicae probata legislatio et 

traditio; pictoris enim sola ars est, verum ordination sanctorum patrum.” Ο ζοββναθέαξ εδχ 

παναεέηεζ ηαζ ζοιθςκεί ιε ηα θεβυιεκα ημο Αβίμο Δπζθάκεζμο βζ αοηυ ηαζ ημ ημιιάηζ ανίζηεηαζ ζηα 
θαηζκζηά. Barocchi ζεθ. 238, Paleotti Discourse ζεθ.126. 
164Barocchi ζεθ.308-314, Paleotti Discourse ζεθ.185-189. 
165“Delle pitture di Giove, di Apolline, Mercurio, Giunone, Cerere et altri falsi dèi” Barocchi ζεθ.289, 

Paleotti Discourse ζεθ. 172. 
166Barocchi ζεθ.290-1, Paleotti Discourse ζεθ. 173 
167Πνμηείκεζ αηυιδ ηζξ πναβιαηείεξ ηςκ Armenini, Pierre Cregoire, Gregorio Comanini. Donnelly 1982 
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ηα ηέθδ ημο 16
μο

 αζχκα, ζημ εζημζηυ έαδμιμ ηεθάθαζμ ημο ένβμο ημο Tractatio De 

Poesi & Pictura ethnica, humana, & fabulosa collata cum vera, honesta, & 

sacra,ακαθένεζ πςξ δ υρδ ηςκ βοικχκ ανπαζμηήηςκ είκαζ ιζζδηή ζημοξ άβζμοξ ζημκ 

μονακυ
169

. Δπζπθέμκ, θίβα πνυκζα ανβυηενα ζημ Bibliotheca selecta de ratione 

studiorum in Historia, in Disciplinis, in salute omnium procuranda αθζενχκεζ έκα 

ηεθάθαζμ ζηδκ ηαηαδίηδ ηδξ βοικυηδηαξ ζηδ γςβναθζηή ηαζ ηδ βθοπηζηή, εκχ ηζ 

αοηυξ ηα παναηηδνίγεζ ςξ ένβα ημο δζααυθμο ηαεχξ δίκμοκ ζημοξ Πνμηεζηάκηεξ 

αθμνιή βζα κα δοζθδιμφκ ημοξ ηαεμθζημφξ, βζα αοηυ ηζ έπναλακ ζςζηά μζ πάπεξ πμο 

πνμζπάεδζακ κα ηα ηαηαζηνέρμοκ. Σέθμξ, βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ άπμρδ πςξ είκαζ 

επζηίκδοκα βζα ημοξ ηαθθζηέπκεξ επεζδή ημοξ βειίγμοκ ιε θάβκεξ ζηέρεζξ, ηάκεζ 

ακαθμνά ζημοξ ανπαίμοξ, δδθχκμκηαξ πςξ αθμφ μ Πθάηςκαξ ηζ μ Ανζζημηέθδξ δεκ 

ήεεθακ βοικέξ ιμνθέξ βζαηί κα ηζξ έπμοιε ειείξ
170

.  

Δπζζηνέθμκηαξ ζημκ Paleotti, μ ηυκμξ ζε υθμ ημ ηείιεκμ είκαζ ζδζαίηενα 

αοζηδνυξ, ιζαξ ηαζ υπςξ βκςνίγμοιε πάβζα ηαηηζηή απυ ημοξ ηφηθμοξ ηδξ 

Ρςιαζμηαεμθζηήξ εηηθδζίαξ ήηακ δ επίδεζλδ εκυξ κέμο επζαθδηζηυηενμο πνμζχπμο, 

έπεζηα απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ Μεηαννφειζζδξ, ηζ αοηυ άθθςζηε μδήβδζε ζηδ ζφκμδμ 

ημο Σνέκημ. ε επυιεκα ζδιεία θμζπυκ ηαηαηνίκεζ υζμοξ υπζ ιυκμ δεκ απμιαηνφκμοκ 

ηζξ παβακζζηζηέξ εζηυκεξ, αθθά δζελάβμοκ ηζ ακαζηαθέξ βζα κα ηζξ εκημπίζμοκ, εκχ 

οπμκμεί πςξ ιε ηδ ζηάζδ αοηή δίκμοκ ηνμθή βζα ζπυθζα ζημοξ πνμηεζηάκηεξ κα ημοξ 

απμηαθμφκ εζδςθμθάηνεξ
171

. Γζα ημκ Paleotti δεκ οπάνπεζ δζηαζμθμβία βζα έκακ 

πνζζηζακυ, μ μπμίμξ βκςνίγεζ ηα δζδάβιαηα ηςκ παηένςκ ηδξ εηηθδζίαξ κα «αθήζεζ ημ 

αζθαθέξ ιμκμπάηζ» παναζηναηχκηαξ βζα έκα επζηίκδοκμ
172

, βζα αοηυ ηαζ ηαηαννίπηεζ 

ηάεε επζπείνδια πμο ιπμνεί κα εζπςεεί οπέν ηδξ ηαημπήξ ηέημζςκ ένβςκ. Γζυηζ βζα 

εηείκμκ -ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ βζα ηδκ Δηηθδζία- δεκ είκαζ ζςζηυ ηάπμζμξ κα 

ηένπεηαζ απυ εζηυκεξ πμο ελαπαημφζακ ημκ ηυζιμ βζα αζχκεξ.  

                                                                                                                                                                              
ζεθ.156. 
168Πνχημξ πμο βνάθεζ βζα αοηυκ ήηακ μ Anthony Blunt. Βθ. Blunt 1940 ζεθ.112, 114, 118, 127,136. 
169Possevino 1594 ζεθ.302-309. Βθ. Ηδζαίηενα ζεθ.308. 
170Possevino 1593 ζεθ. 547-549 ηαζ ζημ Possevino 1594 ζεθ. 305-307. 
171“[…] qui non solo tutti i pittori e tutti gli scoltori attendessero a rifarne, ma che in fino sotto terra si 
andassero cercando le reliquie degli idoli antichi. E questo è quello che dà campo maggiore agli eretici 

di nominarci idolatri; ché, se noi avessimo le sole imagini de‟ santi, non resterebbe forsi luogo al loro 

inganno, ma sendo fra noi tante statue de‟ falsi dèi e facendosene tante ogni giorno, non è meraviglia se 

con questo pretesto ci dimandano tutti idolatri e prendono occasione d‟ingannare i popoli”.  Barocchi 

ζεθ.291, Paleotti Discourse ζεθ. 173. 
172Barocchi ζεθ.292, Paleotti Discourse ζεθ.175. 
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«Χο εθ ηνύηνπ απηό πνπ θπξίωο επηθξίλνπκε είλαη ε ύβξηο ηνπ λα θξαηηνύληαη 

απηά ηα πξάγκαηα ζε αλνηρηή ζέα θη ωο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, θαζώο ε επίπηωζε 

είλαη πωο απνδίδεηαη ζε απηά κηα επίδεημε αμηνπξέπεηαο
173

». Με αοηή ηδ θνάζδ εα 

ιπμνμφζε κα εζπςεεί πςξ ζοκμρίγμκηαζ εκ ιένεζ μζ απυρεζξ ημο βζα ηα ανπαία 

βθοπηά. Ωζηυζμ, αλίγεζ κα ηζξ δμφιε θίβμ πζμ πνμζεηηζηά χζηε κα βίκεζ ακηζθδπηυ ημ 

πυζμ ειιέκεζ ζημ εέια αοηυ.   

ημ επζπείνδια ζοθθμβήξ ανπαζμηήηςκ ηαεανά βζα ζπμοδέξ ηαζ οπυ ηδκ 

επίβκςζδ πςξ ηακείξ δεκ πνυηεζηαζ κα παναζονεεί χζηε κα ηα πνμζηοκήζεζ, δδθχκεζ 

πςξ δ ακηίννδζδ ημο βζα ηδ δδιυζζα πνμαμθή έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ημοξ απμδίδεηαζ ιζα ηζιή ηαζ αλζμπνέπεζα πμο δεκ ημοξ ανιυγεζ 

πνμζαάθθμκηαξ ηα ιάηζα ηςκ Υνζζηζακχκ. Κάκμκηαξ θμζπυκ ακαθμνά ζημκ Πάπα 

δζχηηδ ηςκ εζδχθςκ, ηθείκεζ ημ γήηδια θέβμκηαξ πςξ ακ ηα ηίκδηνα υζςκ ηα 

ζοθθέβμοκ είκαζ εζθζηνζκά, εα πνεζαζηεί κα θνμκηίζμοκ κα ηα ηθεζδχζμοκ ηάπμο 

απμιμκςιέκα χζηε κα ιδκ πνμηαθμφκ ημοξ πζζημφξ
174

. οκεπχξ, υζμζ ιεθεημφκ ηδκ 

ανπαζυηδηα εα πνέπεζ κα ηα έπμοκ ζηα πζμ απμιαηνοζιέκα ιένδ. Άθθςζηε ηα ένβα 

αοηά «ελοπδνεημφκ θίβμοξ ηαζ ζηακδαθίγμοκ πμθθμφξ»
175

βζα αοηυ ηαζ ηα πανμιμζάγεζ 

ιε υπθα ηαζ ιε υ,ηζ αοηυ οπμκμεί.  

Δπζπνυζεεηα, δεκ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μφηε βζα ιεθέηδ απυ 

ηαθθζηέπκεξ, αηυιδ ηζ ακ παναηηδνίγμκηαζ απυ «ανηζυηδηα ημο ζπεδίμο». Ζ άπμρδ 

ημο αοηή δζηαζμθμβείηαζ ιε αάζδ ηαζ πάθζ δομ ανκδηζηέξ πανμιμζχζεζξ. Καηά ηδκ 

πνχηδ, ηα ένβα αοηά ιμζάγμοκ ιε έκα αζαθίμ ιε άζπδιμ πενζεπυιεκμ ημ μπμίμ 

ςζηυζμ έπεζ ςναία ειθάκζζδ ηαζ ηαηά ηδ δεφηενδ ιε δελζμηεπκζηά ηαηαζηεοαζιέκα 

ηάθπζηα κμιίζιαηα. Θα έθεβε ηακείξ πςξ ιε ημκ ίδζμ δελζμηεπκζηυ ηνυπμ ηαηαθένκεζ 

κα δδθχζεζ, ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ, πςξ πνυηεζηαζ βζα άπνδζηα ακηζηείιεκα, βζα αοηυ 

ηαζ ζοιαμοθεφεζ κα ελεηάζμοκ άθθα εέιαηα ηζ άθθεξ ηεπκζηέξ
176

.  

Γεκ παναθείπεζ κα ηάκεζ θυβμ ηαζ βζα ηα αβάθιαηα ηα μπμία δεκ ακήημοκ ζε 

ηάπμζα εευηδηα, απθά βζα κα επακαθάαεζ πςξ εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε 

πνμζςπζημφξ πχνμοξ ηζ υπζ δδιυζζμοξ υπςξ μζ ηήπμζ ηζ μζ αοθέξ βζαηί ιπμνεί μζ 

                                                             
173“Così noi biasimiamo principalmente lo abuso di tenere queste cose in prospettiva e come per 

ornamento dei luoghi, dal che ne viene in conseguenza una demostrazione de dignità, che pare se le 

attribuisca”, Barocchi ζεθ.311, Paleotti Discourse ζεθ.187. 
174Barocchi ζεθ.290, Paleotti Discourse ζεθ.174. 
175“servono a pochi e possono scandaleggiare molti” Barocchi ζεθ.311, Paleotti Discourse ζεθ.186. 
176Αοηυεζ. 
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επζζηέπηεξ κα επδνεαζημφκ ανκδηζηά απυ αοηά
177

. ηακ υιςξ πνυηεζηαζ βζα 

αβάθιαηα ηα μπμία δδιζμφνβδζακ πνζζηζακμί πνμξ ηζιήκ ηςκ ανπυκηςκ ημοξ, 

θαίκεηαζ κα ηα απμδέπεηαζ δζυηζ ημ ακ δ πνήζδ εκυξ αβάθιαημξ είκαζ ζςζηή 

ελανηάηαζ απυ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ δδιζμονβχκ ημο
178

.  

Μέζα ζηα εέιαηα ιε ηα μπμία αζπμθείηαζ δεκ εα ιπμνμφζε κα απμοζζάγεζ ηζ μ 

ζπμθζαζιυξ βζα ηα ένβα πμο ιζιμφκηαζ ηα ανπαία, δδθχκμκηαξ πςξ υζμζ επζεοιμφκ κα 

επζθέβμοκ ηέημζμο είδμοξ ένβα ηαθυ είκαζ κα ιδκ λεπκμφκ ηα υζα ημοξ έπεζ δζδάλεζ δ 

εηηθδζία βζα ημ δζηυ ημοξ ηαθυ
179

, θακενχκμκηαξ έηζζ ηδκ ακηίεεζδ ηδξ εηηθδζίαξ 

ζε υ,ηζ εφιζγε παβακζζηζηέξ πενζυδμοξ αηυιδ ηζ ακ δεκ πνμενπυηακ απυ αοηέξ.     

Γζα υζμοξ επζιέκμοκ κα αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ανπαζυηδηα εα πνέπεζ κα λένμοκ 

πςξ ζημπυξ ημο discorso δεκ απμηεθεί δ εζζαβςβή κεςηενζζιχκ, αθθά δ επακαθμνά 

ηςκ εζηυκςκ ζηδκ «παθαζά ημοξ ηαημπή πεζεανπίαξ ηαζ αλζμπνέπεζαξ», βζα αοηυ δ 

φκμδμξ ημο Σνέκημ έπεζ ακαεέζεζ ζημοξ επζζηυπμοξ κα θνμκηίζμοκ κα επζθοεεί ημ 

γήηδια αοηυ. κηαξ εθεήιμκ δ εηηθδζία «δεκ ηαηαδζηάγεζ» υζμοξ έπμοκ πνάλεζ 

δζαθμνεηζηά, αθθά ηχνα πμο δ ζφκμδμξ «άκμζλε ηα ιάηζα» εα πνέπεζ κα οπάνλεζ απυ 

ιένμοξ ημοξ ιεβάθδ ιεηνζμπάεεζα, χζηε κα ιδκ λακαεηεεζάζμοκ ηέημζμο είδμοξ 

ένβα
180

. 

Κθείκμκηαξ ηζξ ακαθμνέξ ιαξ ζηα ηείιεκα ημο ανπζεπίζημπμο έπεζ ιεβάθδ 

ζδιαζία βζα ηδκ ενβαζία κα ζδιεζςεεί δ άπμρδ ημο βζα ηζξ ζοθθμβέξ απυ ηθδνζημφξ. 

πςξ ιπμνεί κα οπμηεεεί αοηή δεκ είκαζ εεηζηή δζυηζ ακ θηαίεζ ιζα θμνά έκαξ απθυξ 

πμθίηδξ πμο ζοθθέβεζ ηέημζμο είδμοξ ένβα, εα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμ ημ θηαίλζιμ βζα 

έκα ιέθμξ ημο ηθήνμο, δζυηζ είκαζ οπμπνέςζδ ημοξ «κα απμηεθμφκ βζα ημοξ άθθμοξ ημ 

θςξ ηαζ ημκ ηαενέθηδ ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ ζμθίαξ ηαζ ηδξ πνζζηζακζηήξ πεζεανπίαξ»
181

. 

                                                             
177Barocchi ζεθ.308-314, Paleotti Discourse ζεθ.185-189. 
178 “[…] l‟uso però di essa(statua) può esser buono e cattivo, secondo il fine et intenzione di coloro che 

ne sono autori”. Barocchi ζεθ.318, Paleotti Discourse ζεθ.191. 
179Barocchi ζεθ.311-312, Paleotti Discourse ζεθ.187. 
180“di anteporre la antichità, potria considerare che noi in questo discorso non trattamo d‟introdurre 

novità alcuna, ma più tosto restituire la vera disciplina e dignità delle imagini al suo possesso antico, di 

che si trovano spogliate e se ne querelano e ne domandano ragione”. Barocchi ζεθ.312, Paleotti 

Discourse ζεθ.187. 
181È ben vero che tanto più doverà ciò essere biasimato nello ecclesiastico, come quello che è posto in 
questo mondo perché sia lume e specchio agli altri di religione, di sapienza e disciplina cristiana. 

Barocchi ζεθ.314, Paleotti Discourse ζεθ.189. 
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Αοηά ηα θεβυιεκα πναβιαημπμζήεδηακ ιυκμ εκ ιένεζ. Ο Πάπαξ υπςξ εζπχεδηε 

ηνάηδζε ηα βθοπηά ιαηνζά απυ ηδκ ημζκή εέαζδ, υιςξ ηάηζ ηέημζμ δεκ ιπμνεί κα 

εζπςεεί ηαζ βζα ημοξ ηανδζκάθζμοξ αθμφ μ θυβμξ ημο Paleotti ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηδξ 

εηηθδζίαξ ιάθθμκ δεκ θεζημφνβδζε ςξ εέζθαημ βζα αοημφξ. 

             Ζ πναβιαηεία ημο Giovanni Battista Armenini (1530-1609) απμηεθεί 

ζδζαίηενδ πενίπηςζδ, ηαεχξ αθεκυξ πνυηεζηαζ βζα έκακ πνχδκ ηαθθζηέπκδ, αθεηένμο 

θακενχκεζ ιζα ηάπςξ δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ ανπαζυηδηαξ απυ 

ηθδνζημφξ
182

.Σμ 1586 πμο έβναρε ημ Deveri precetti della pittura δεκ ήηακ πθέμκ 

γςβνάθμξ, αθθά ζενέαξ ήδδ βζα είημζζ πνυκζα
183

. Αοηή αηνζαχξ δ πνμδβμφιεκδ 

ζδζυηδηα ημο ήηακ πμο δεκ ημκ έηακε ηυζμ ζηθδνμπονδκζηυ υζμ άθθμζ ζενείξ, υπςξ μ 

Paleotti. Ωξ ηαθθζηέπκδξ δεκ ιπμνμφζε πανά κα ακαβκςνίζεζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηςκ 

ανπαζμηήηςκ πανυθμ πμο μζ ηθδνζημί ζοκάδεθθμζ ημο ζοκήεςξ ηα ηαηαδίηαγακ. 

Μεηαλφ ηςκ εεηζηχκ παναηδνήζεςκ ζδιεζχκεζ πςξ μ ηαθυξ γςβνάθμξ μθείθεζ κα 

έπεζ ηαηά κμο ηαζ ηδ ηέπκδ ηδξ ανπαζυηδηαξ, maniera antica
184

, αθθά κα αθμιμζχκεζ 

ζςζηά ηα ιμηίαα ηζ υπζ κα ιπενδεφεηαζ απυ ηδκ πμζηζθία ημοξ
185

. Γζα αοηυ ηαζ 

εηεεζάγεζ ημκ Giulio Romano (1499-1546) πμο ηαηάθενε κα αθμιμζχζεζ ηα ανπαία 

βθοπηά ηυζμ ηαθά χζηε κα ιμζάγμοκ ηα ζπέδζα ημο ζακ κα έπμοκ αβεζ αηνζαχξ απυ 

αοηά ηα ένβα
186

. ηζξ μδδβίεξ πμο δίκεζ πνμηείκεζ κα λεηζκήζμοκ ιε ηα ένβα ημο 

Raffaello Sanzio (1483-1520) ηζ άθθςκ ιεβάθςκ δζδαζηάθςκ, έπεζηα ηα ένβα ηςκ 

ανπαίςκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ ηέθμξ κα ιεθεηήζμοκ ηα ένβα ζηδκ Cappella Sistina. Σέθμξ, 

δεκ παναθείπεζ κα ζδιεζχζεζ πςξ απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ 

δ Ρχιδ είκαζ εονέςξ βκςζηή
187

. Ωζηυζμ, έκαξ ιζηνυξ εκδμζαζιυξ ημο βζα ηα ένβα 

ίζςξ ιπμνεί κα εκημπζζηεί ζημ βεβμκυξ υηζ ακαθένεηαζ ζε αοηά ςξ ιένμξ ηςκ ηήπςκ 

ηαζ ηςκ ζημχκ υπζ υιςξ ςξ ιένμξ επίζδιςκ ή δδιυζζςκ ζδιείςκ ηςκ ιεβάνςκ
188

. 

 

                                                             
182Ζ ζπμοδαζυηδηα ημο βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πενζυδμο ημο ιακζενζζιμφ έπεζ ημκζζηεί ήδδ απυ ημκ 

Schlosser 1964 ζεθ.384-385. 
183Πενίπμο ζηδκ δθζηία ηςκ 30 έβζκε παπάξ, ίζςξ βζα κα ηθδνμκμιήζεζ ηάπμζα πενζμοζία ηαζ βζαηί δ 

ηανζένα ημο ήηακ απμηοπδιέκδ. Πανυθα αοηά δεκ δζζηάγεζ κα δχζεζ ζοιαμοθέξ ζε πνχδκ 

ζοκαδέθθμοξ ημο. Williams 1995 ζεθ.518. 
184Barocchi ζεθ.23 
185“Egli è ben vero che Roma sovvanza a tutte, per le genti straniere che tuttavia vi vanno a tal fine, 
essendo essa veramente la luce di quest‟arti del disegno, perciocché oltre le buone pitture dei moderni, 

vi sono a perfezione le sculture antiche, e le fabbriche e le ruine, dalle quali i buoni architettori cavano 

le loro regole e i loro fondamenti reali” Barocchi ζεθ.71. 
186Barocchi ζεθ.99. 
187Αοηυεζ ζεθ.71. 
188Bentz 2015 ζεθ.443. 
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«Να λςπηθείηε, πος πποζβάλαηε ηον Θεό». 

Σμ υκμια ημο Bartolomeo Ammannati έπεζ ακαθενεεί ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ 

ενβαζίαξ. Ωζηυζμ, ημ ένβμ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηαθθζηέπκδ είκαζ αοηυ, πμο ημκ 

ηαεζζηά ιζα ζδζάγμοζα πενίπηςζδ άλζα κα ιεθεηδεεί ζε έκα λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ. 

Ο θυβμξ, πμο μ θθςνεκηζκυξ απμηεθεί ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ ζηδκ πανμφζα 

ενβαζία, δεκ είκαζ ηυζμ δ ηαθθζηεπκζηή παναβςβή ημο υζμ ημ ζοββναθζηυ ημο ένβμ. 

οβηεηνζιέκα, ημ 1582 επδνεαζιέκμξ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ ηαζ ημ ηάβια ηςκ 

Ηδζμοζηχκ, ζοκέηαλε ιζα δδιυζζα επζζημθή πνμξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ζηδκ Αηαδδιία 

ημο πεδίμο ζηδ Φθςνεκηία
189

. ε αοηή ακαθένεζ πςξ δδθχκεζ ιεηακζςιέκμξ πμο 

δδιζμφνβδζε βοικέξ ιμνθέξ, δζυηζ ημ πζμ ηίιζμ είκαζ κα πανμοζζάγμκηαζ εκδεδοιέκεξ. 

Οιμθμβεί πςξ ιε ηζξ ιμνθέξ, πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ έπεζ πνμζαάθεζ ημ Θευ, θοπάηαζ 

πμο δεκ ιπμνεί κα ηζξ ιεηαπμζήζεζ ηαζ ζπεδυκ γήηα ζοββκχιδ, απυ υπμζμκ ηζξ αθέπεζ, 

πμο ηζξ έπεζ απμδχζεζ έηζζ
190

. Γζα αοηυ παναηαθεί ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο κα ιδκ 

δδιζμονβμφκ ιμνθέξ βοικέξ, θάβκεξ ηαζ πςνίξ ηζιή μζ μπμίεξ εα πνμηαθέζμοκ ζημοξ 

εεαηέξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ημοξ πνμζηάζεζ κα θοπδεμφκ πμο πνμζαάθμοκ ημ 

Θευ
191

. Δπζπθέμκ, ημοξ πνμηνέπεζ κα δδιζμονβμφκ αβάθιαηα ιε νμφπα βζαηί ιε ηδκ 

απυδμζδ εκυξ εκδφιαημξ ιπμνμφκ κα απμζπάζμοκ ημ ιεβαθφηενμ εαοιαζιυ, εκχ 

πνδζζιμπμζεί ςξ επζπείνδια πςξ έκα βοικυ άβαθια δεκ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημ εεαηή 

κα ακαηαθφρεζ ηάηζ ηζ μ ίδζμξ ιε ηδ θακηαζία ημο
192

. 

Ο ηαθθζηέπκδξ, πμο αζπμθήεδηε ηαζ ιε ηδ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ
193

, 

δδιζμφνβδζε ιενζηά πνυκζα πνζκ ηδκ ζφκηαλδ ηδξ επζζημθήξ ένβα επδνεαζιέκα απυ 

ηδκ ανπαία πθαζηζηή, υπςξ ηδ ικδιεζαηή Κξήλε ηεο Sala Grande (εζη.4.1), ιε ιζα 

                                                             
189Schlosser ζεθ.429-430 ηαζ Bentz 2015 ζεθ.429. 
190“Il far dunque statue ignude, Satiri, Fauni e cose simili, scoprendo quelle parti che si deono ricoprire 

e che vedere non si possono se non con vergogna, e che ragione et arte ricoprir c‟insegna, è 

grandissimo e gravissimo errore. [...] Confesso adunque (quanto a me appartiene) di avere in ciò molto 

offeso la grandissima maestà di Dio, quantunque io non mi movessi già a così fare per offenderla. [...] 

dire a chiunque le vede o vedrà, ch‟io mi dolgo d‟averle così fatte”. Ammannati 1582 ζεθ.119. 
191Però, fratelli Accademici miei carissimi, siavi grato questo avertimento, ch‟io con tutto l‟affetto 

dell‟animo mio vi porgo, di non far mai opera vostra in alcun luogo disonesta o lasciva (parlo figure 

ignude del tutto), né cosa altra che possa muovere uomo o donna, di che età si voglia, a cattivi pensieri, 

essendo che purtroppo questa nostra corrotta natura sia pronta per sé stessa al movimento, senza 

ch‟altri l‟inviti. […] dolervi d‟avere ciò fatto, e maggiormente d‟aver offeso Dio”. Ammannati 1582 
ζεθ.120. 
192 “E so bene che molti di voi sanno che non è minor dificultà, né minor arte punto, il saper fare un bel 

panno dintorno ad una statua, che con grazia sia accomodato e posto, che si sia farla tutta ignuda e 

scoperta”. Ammannati 1582 ζεθ.121. 
193ημκ Ammannati έπεζ απμδμεεί δ ζοκηήνδζδ ημο Γμνοθυνμο/ Πάκα ζηδκ Carlsberg Glyptotek. Βθ. 

Moltesen 1991, ζεθ.379-401 ηαζ Martellotti 2003 ζεθ .216-217. 
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ζεζνά απυ ιμνθέξ ειπκεοζιέκεξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα
194

 ηαζ ημκ Θνύξην Άξε (εζη.4.2), 

πμο ημζιμφζε ηδ αίθα Medici ζηδ Ρχιδ
195

. 

Κθείκμκηαξ ζδιεζχκεζ πςξ ιπμνεί απυ ηα ένβα ημο κα απμοζζάγεζ δ ηζιή ηζ 

αοηυ εα ααναίκεζ ηδκ ροπή ημο, υιςξ μ «Θευξ ήεεθε κα ακμίλς ηα ιάηζα ζημοξ 

δζακμμφιεκμοξ». Αηυιδ, μ Michelangelo ημο είπε πεζ πςξ μζ ηαθμί πνζζηζακμί 

δδιζμονβμφκ πάκηα ηαθέξ ηαζ ςναίεξ ιμνθέξ, οπμκμχκηαξ έηζζ πςξ ακ δεκ πνάλμοκ 

υζα θέεζ δεκ είκαζ ηαθμί πνζζηζακμί
196

. 

͠ 

         Μεηά ημ Σνέκημ δ ζοθθμβή παβακζζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ απυ ιέθδ ηδξ 

εηηθδζίαξ ήηακ ηαηαηνζηέα απυ πμθθμφξ. Ζ απάκηδζδ υζςκ ζοκέπζγακ κα 

εηδδθχκμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα αοηά ήηακ πςξ ιε ημ κα θνμκηίγμοκ ηα ενείπζα 

ηδξ πυθδξ, θνυκηζγακ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ Ρχιδ. ηακ μ Πάπαξ Πίμξ Δ‟ πμφθδζε ένβα ηδξ 

παπζηήξ ζοθθμβήξ μζ ηανδζκάθζμζ πμο δζέιεκακ ζηδκ πυθδ είπακ εκδμζαζιμφξ ζημ κα 

αβμνάζμοκ. Οζ ιυκεξ ιεβάθεξ ελαζνέζεζξ ζοθθμβχκ ηανδζκαθίςκ πμο ακαπηφπεδηακ 

ζηδ Ρχιδ ιεηά ηδκ Ακηζιεηαννφειζζδ ήηακ ημο Ferdinando ηςκ Μεδίηςκ ηαζ ημο 

Alessandro Farnese.  

  

                                                             
194Lazzaro 1998 ζεθ.251. 
195Muntz 1895 ζεθ.29. 
196“Ora adunque che alla bontà di Dio è piaciuto aprirmi pur un poco gli occhi dell‟intelletto. […] E se 

bene io feci il Colosso che è in Padova e ‟l Gigante, col resto della fonte, che è su la Piazza di Firenze, 

con tanti ignudi, manco onore assai ne ritrassi e, quel ch‟è peggio, me ne trovo la coscienza fuor di 

modo gravata, come dirittamente mi si conviene; onde del continuo acer bissimo dolore e pentimento 
ne sento all‟animo [...] d‟una parola che già mi disse Michelagnolo Buonarruoti, et è: che i buoni 

cristiani sempre facevano le buone e belle figure”. Ammannati 1582 ζεθ.122-123. 
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Δζη.4.1 Bartolomeo Ammannati,  ηληξηβάλη ηεο Sala Grande, 1556-1561, Museo 

Nazionale del Bargello, Φθςνεκηία.  

 

 

 

Δζη.4.2 Bartolomeo Ammannati, Θνύξηνο Άξεο, 1559, Galleria degli Uffizi, 

Φθςνεκηία. 
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Κεθάλαιο 5
ο
 

Ο «Gran Cardinale» Alessandro Farnese. 

 

Ζ ζοθθμβή ανπαζμηήηςκ εεςνμφκηακ αιανηία, ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 16
μο

 

αζχκα. Ο ανζειυξ ηςκ ζοθθμβχκ υπζ ιυκμ δεκ αολήεδηε, αθθά ιεζχεδηε ακ θάαμοιε 

οπυρδ ιαξ πςξ ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζοθθμβέξ ημο πνχημο ιζζμφ, πθέμκ 

δεκ οθίζηακημ. Γζα πανάδεζβια, δ ζοθθμβή ημο Pio da Carpi ζημ Monte Cavallo ιεηά 

ημ εάκαημ ημο απμηηήεδηε απυ ημοξ ηανδζκάθζμοξ Ippolito d‟Este ηαζ Girolamo 

Garimberti ηςκ μπμίςκ μζ ζοθθμβέξ πέναζακ, είηε ηιδιαηζηά είηε ελμθμηθήνμο, ζηδκ 

ηονζυηδηα ηςκ ηανδζκαθίςκ Alessandro Farnese ηαζ Ferdinardo ηςκ Μεδίηςκ, ζημοξ 

ιυκμοξ ζοθθέηηεξ δδθαδή πμο ηαηάθενακ κα ακαπηφλμοκ ηδ ζοθθμβή ημοξ ηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίμδμ
197

. 

Ο Alessandro Farnese (1520-1589) θνυκηζζε κα ειπθμοηίζεζ ηδ ζοθθμβή πμο 

είπε λεηζκήζεζ ηαηά ημ πμκηζθζηάημ ημο, μ παππμφξ ημο Παφθμξ Γ‟. Αημθμοεχκηαξ ηζξ 

επζδζχλεζξ ηδξ μζημβέκεζαξ, δ μπμία επζεοιμφζε έκαξ ιέθμξ ηδξ κα εηπνμζςπεί ηα 

ζοιθένμκηα ηδξ ζημ Βαηζηακυ, μ Alessandro έβζκε ηανδζκάθζμξ ήδδ απυ ηδκ δθζηία 

ηςκ δεηαηεζζάνςκ εηχκ. Δπζπθέμκ, έθααε μοιακζζηζηή παζδεία απυ ημ Collegio 

Ancarano ηδξ Μπμθυκζα
198

. 

Ζ μζημβέκεζά ημο έδζκε ιεβάθδ πνμζμπή ζηδκ απυηηδζδ ανπαζμηήηςκ, ηαεχξ 

ακηθμφζε ηδ δφκαιδ ηδξ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ «νςιασηυηδηα» ηδξ. Πίζηεοακ 

δδθαδή πςξ ημ βεβμκυξ υηζ ήηακ ιζα βδβεκήξ νςιασηή μζημβέκεζα, ημοξ έδζκε ηάεε 

δζηαίςια κα ζοθθέβμοκ αοηυ πμο εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ ηθδνμκμιζά ημοξ
199

. 

Γζα αοηυ ηαζ μζ Farnese οζμεέηδζακ ςξ ζφιαμθμ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ ημκ Ζναηθή, 

θνμκηίγμκηαξ κα βειίζμοκ ιε ηδ ιμνθή ημο ηδ ζοθθμβή ημοξ, αθθά ηαζ ηδ γςβναθζηή 

δζαηυζιδζδ ηςκ δζάθμνςκ μζηζχκ ημοξ
200

.  

                                                             
197Bober- Rubinstein 1986 ζεθ.472-474 ηαζ Rausa 2007 ζεθ.29-30. 
198Robertson 1992 ζεθ.10. 
199Giudicelli 1988 ζεθ.302 ηαζ Ηςάκκμο 2014 ζεθ.91-92. 
200Ο Aldrovandi ιαξ πθδνμθμνεί βζα ημοξ πμθθμφξ Ζναηθήδεξ πμο είπακ μζ Farnese, ςζηυζμ, υηακ 

επζζηέθηδηε ηδ ζοθθμβή ηα ένβα ήηακ πνυπεζνα ηαλζκμιδιέκα. Aldrovandi ζεθ.147-158. LaRocca 

1989 ζεθ.43-44, Rausa 2009 ζεθ.15. 
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Πανυθμ πμο ιπμνεί κα δδιζμονβμφζε απανέζηεζα ζε υζμοξ οπμζηήνζγακ ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ, μ Alessandro ηαηάθενε κα απμηηήζεζ ιζα ηαθά δμιδιέκδ 

ζοθθμβή ζημ palazzo Farnese ζηδ Ρχιδ ηαζ ζηδκ Cancelleria
201

, αθθά ηαζ ζε αοηυ 

ζηδκ Καπνανυθα (εζη.5.1)
202

.  

Γζα κα εηπθδνχκεζ ηδκ επζεοιία ημο βζα ζοκεπή ειπθμοηζζιυ ηςκ ζοθθμβχκ 

ημο, δδιζμφνβδζε ιζα μιάδα απανηζζιέκδ απυ ιία ζεζνά αηυιςκ ιε ελεζδίηεοζδ ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ πμο εα ημο πανείπε ηζξ απαναίηδηεξ ζοιαμοθέξ ηαζ, ζε 

ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, εα θάιαακε απμθάζεζξ βζα θμβανζαζιυ ημο. Σμοξ πανείπε έκακ 

βεκκαζυδςνμ ιζζευ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζμφκ ηζξ ένεοκεξ πμο 

επζεοιμφζακ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Annibale Caro (1507-1566), Onofrio 

Panvinio (1529-1568), Pirro Ligorio ηαζ Fulvio Orsini (1529-1600). Οζ ηνεζξ 

ηεθεοηαίμζ ήηακ δζάζδιμζ ανπαζμδίθεξ μζ μπμίμζ δζελήβαβακ ακαζηαθέξ, είπακ 

δζαζοκδέζεζξ ζημ δίηηομ δζαηίκδζδξ ανπαζμηήηςκ ηαζ εηηυξ απυ ηδ ιένζικα βζα ηδκ 

ακαγήηδζδ κέςκ ένβςκ βζα ημκ ηανδζκάθζμ, δδιζμφνβδζακ ηαζ πνμζςπζηέξ ημοξ 

ζοθθμβέξ
203

.   

Αοηυξ πμο λεπςνίγεζ απυ υθμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, ηαζ ιπμνεί κα εζπςεεί 

πςξ μζ βκχζεζξ ημο ήηακ πμθφ πνήζζιεξ βζα ημκ Alessandro, ήηακ μ Fulvio Orsini
204

. 

Υάνζξ ηζξ δελζυηδηεξ ημο ηένδζζε ηδκ ειπζζημζφκδ ημο ηανδζκαθίμο ζε ηέημζμ ααειυ 

χζηε κα εεςνείηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ πζμ ζδιακηζηχκ ένβςκ ιέζς 

δδιμπναζζχκ ηζ άθθςκ πναηηζηχκ, υπςξ αβμνχκ απυ άθθμοξ ζοθθέηηεξ
205

. Ονζζιέκα 

απυ αοηά ηα ένβα ιάθζζηα ηα πνμζάνηδζε ζηδκ πνμζςπζηή ημο ζοθθμβή, δ μπμία 

εεςνμφκηακ απυ ημοξ πάηνςκεξ ημο ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ηαεχξ ανζζηυηακ ηζ αοηή 

ζημ palazzoFarnese ηζ έηζζ ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ αηυιδ έκα αλζμεέαημ βζα ημοξ 

επζζηέπηεξ
206

. ηδκ πενίπηςζδ ημο Orsini, δ επαθή ημο ιε ιζα πθδεχνα ανπαίςκ 

                                                             
201Riebesell 1989 ζεθ.17. 
202Μεηαλφ άθθςκ ζηδκ έπαοθδ οπήνπακ ηαζ δφμ αβάθιαηα ιζηνχκ παζδζχκ, πζεακυηαηα ανπαία, ζηα 

μπμία έβζκακ ιεηαηνμπέξ ηαζ επακαπνδζζιμπμζήεδηακ ςξ Δξωηηδέαο ηζ ςξ Αγόξη κε Υήλα ηαζ 

ημπμεεηήεδηακ ζημ ζζκηνζαάκζ ηδξ αίεμοζαξ ημο Ζναηθή. Partridge 1972 ζεθ.50 ηαζ Partridge 1971 

ζεθ.484-485 βζα ακάθοζδ ηδξ ζφκεεζδξ. 
203Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο μ Panvinio δζαιυνθςζε έκα studiolo χζηε δ ζοθθμβή ημο κα είκαζ 

πνμζαάζζιδ ηαζ ιεηά ημ εάκαημ ημο ζε υπμζμκ εα ήεεθε κα ηδκ επζζηεπηεί. Robertson 1992 ζεθ.14. 
204Haskell 1988 ζεθ.31. Riebesell 1989 ζεθ.5-6 ηαζ Ηςάκκμο 2014 ζεθ.93-95. 
205Βθ. Furlotti 2010 βζα ημ δίηηομ απυηηδζδξ ανπαζμηήηςκ. 
206ε ηαηαβναθή ημο 1600 ακαθένεηαζ πςξ μ ακηζααζζθέαξ ηδξ Νάπμθδξ ζε επίζηερδ ημο ζημ palazzo 

εκηοπςζζάζηδηε απυ ηδ ζοθθμβή ημο Orsini. Βθ. Stenhouse 2005 ζεθ.422. Ζ ζοθθμβή ημο έπεζ 

απμβναθεί ήδδ απυ ημ 1884, ζημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Νάπμθδξ υπμο ηαζ ανίζηεηαζ, απυ ημκ 

Pierre De Nolhac ζημ άνενμ ημο “Les collections d' antiquités de Fulvio Orsini”, ζημ: Mélanges d' 

archeology et d' histoire, ηυιμξ 4, 1884. ζεθ. 139-231. Γζα ηδ ζφκδεζδ ηδξ ιε αοηή ηςκ Farnese αθ. 
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βθοπηχκ ηαζ δ μοιακζζηζηή ημο παζδεία μδήβδζακ ζηδ δζελμδζηή ιεθέηδ ηδξ 

εζημκμβναθίαξ ηδξ ανπαίαξ πθαζηζηήξ ηζ έηζζ ημ 1570 δδιμζίεοζε ηα ζοιπενάζιαηα 

πμο είπε εηπμκήζεζ ζηδκ πναβιαηεία ημο Imagines et elogia virorum illustrorum, 

(εζη.5.2) δ μπμία βζα δφμ αζχκεξ απμηέθεζε ηδ ααζζηή παναπμιπή ακαθμνζηά ιε ηδκ 

εζημκμβναθία ηςκ πμνηναίηςκ
207

.  

 

Η ζςνηήπηζη γλςπηών ζηη ζςλλογή Farnese 

Ζ ζοθθμβή ημο Alessandro, έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ δ ζδιακηζηυηενδ ηδξ 

Ρχιδξ ιεηά απυ αοηή ημο Βαηζηακμφ. Ο θυβμξ είκαζ ηυζμ δ πθδεχνα ηςκ εηεειάηςκ 

υζμ ηαζ δ πμζυηδηα πμο ηα παναηηήνζγε. Ο Σαύξνο Farnese (εζη.5.3), μ μπμίμξ 

ανέεδηε ζε ακαζηαθέξ πμο πνδιαημδυηδζε μ ίδζμξ μ ηανδζκάθζμξ ζηζξ Θένιεξ ημο 

Καναηάθθα
208

, ηζ μ Ζξαθιήο Farnese (εζη.5.4) είκαζ ιενζηά ιυκμ απυ ηα βκςζηυηενα 

ένβα ηδξ ζοθθμβήξ
209

. Πανυηζ ηζκδφκεοε κα θμβμηνζεεί βζα ηδ ζοθθμβή ημο, ηαεχξ 

ήηακ ιζα απυ ηζξ ζοκήεεζεξ πμο απμδμηζιάγμκηακ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ
210

, δεκ 

ζηαιάηδζε κα πναβιαημπμζεί αβμνέξ ανπαίςκ ηέπκενβςκ ηαζ ακαζηαθέξ βζα ημκ 

εκημπζζιυ ημοξ
211

, ιε απμηέθεζια δ ζοθθμβή ημο κα πενζθαιαάκεζ ζπεδυκ ηάεε είδμξ 

ανπαίαξ ηέπκδξ ηαζ ζδζαίηενα έκα ιεβάθμ ανζειυ ιζηνμηεπκζχκ, υπςξ ημζιήιαηα ηαζ 

κμιίζιαηα (εζη.5.5)
212

. 

          Μία ηυζμ πνμζεηηζηά ζοβηεκηνςιέκδ ζοθθμβή δεκ εα ιπμνμφζε κα δζαεέηεζ 

βθοπηά ηα μπμία εα ήηακ «αηεθή», υπςξ δδθαδή εεςνμφκηακ ηα αβάθιαηα πμο 

ζχγμκηακ ζε απμζπαζιαηζηή ιμνθή. Γζα κα ηεθεζμπμζδεμφκ ηα ένβα πμο εα 

ημπμεεημφκηακ ζηζξ ζδζμηηδζίεξ ηςκ Farnese, δδιζμονβήεδηε ενβαζηήνζμ ζοκηήνδζδξ 

ανπαζμηήηςκ ζημ μπμίμ ζφβπνμκμζ βθφπηεξ ιεηέααθθακ ηα βθοπηά ηςκ ανπαίςκ, 

πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ έκα ανηζυηενμ απμηέθεζια. Σα βθοπηά βζα ηα μπμία 

                                                                                                                                                                              
Giudicelli 1988 ηαζ εζδζηυηενα ζεθ. 308–09.  
207Fulvio Orsini, Imagines et elogia virorum illustrium eteruditorum ex antiquis lapidibus et 

nomismatibus expressa cumannotationibus, Βεκεηία, 1570. 
208Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζογήηδζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημο βθοπημφ αθθά 

ηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ημο. Σμ 1546 ήηακ ζηδ δεφηενδ αοθή ημο palazzo ζημ campo de‟ Fiori ηαζ εα 

βζκυηακ ζζκηνζαάκζ, υιςξ δ ζδέα αοηή δεκ οθμπμζήεδηε. Lotz 1981 ζεθ.226. 
209La Rocca 1989 ζεθ.43-66 
210Βθ. Κεθάθαζμ 4 βζα Paleotti. 
211Ο Alessandro δζαδναιάηζζε ζδιακηζηυ νυθμ ζε πμθθέξ ακαζηαθέξ υπςξ ζηζξ εένιεξ ημο 

Καναηάθθα, πίζς απυ ηδκ εηηθδζία ηςκ Αβίςκ Κμζιά ηαζ Γαιζακμφ ζημ μπμίμ ανέεδηακ εναφζιαηα 

ημο forma Urbis, ζημ forum Romanum, ηαζ ζημοξ αιπεθχκεξ ημο Andrea Gerardo. Βθ Riebesell 1989 

ζεθ.25, Robertson 1992 ζεθ.10-13 ηαζ Von Holst 1967 ζεθ.90. Γζα ημ εκδζαθένμκ ημο βζα αβμνέξ 

μθυηθδνςκ ζοθθμβχκ υηακ πνμέηοπηε δ εοηαζνία αθ. Wren 2010 ζεθ.298. 
212Sénéchal 1995 ζεθ.132. Γζα ηδκ αβάπδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηζξ ιζηνμηεπκίεξ αθ. Gasparri 1995. 
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ιπμνεί κα εζπςεεί ιε αεααζυηδηα πςξ ζοκηδνήεδηακ ζηα ενβαζηήνζα ηςκ Farnese 

είκαζ πενζμνζζιέκα, ηαεχξ δεκ είκαζ ζίβμονμ ζε πμζα απυ ηα αβάθιαηα πμο αβυναγε 

απυ άθθεξ ζοθθμβέξ είπε ήδδ βίκεζ ηάπμζα πανέιααζδ
213

.  

         Έκαξ απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ ηαθθζηέπκεξ πμο αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοκηήνδζδ 

ηδξ ζοθθμβήξ είκαζ μ Guglielmo della Porta. ηδ ζοθθμβή οπάνπμοκ παναδείβιαηα 

βθοπηχκ πμο ζοκηδνήεδηακ ιε αάζδ ανπαία βθοπηά, υπςξ ε Σηκωξία ηεο Γίξθεο, ημο 

μπμίμο δ ζοκηήνδζδ μθμηθδνχεδηε ζηαδζαηά απυ ημκ Giovanni Battista Bianchi
214

, 

υπςξ ιανηονά ημ παναηηζηυ ημο Cesare Roberto (εζη.5.6)
215

. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ 

παναδείβιαηα ζακ αοηυ ημο Αληίλννπ Farnese ζημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ 

επμπήξ, πνμζάνιμζακ έκα ηεθάθζ ζε έκα torso, πμο ήδδ οπήνπε ζηδ ζοθθμβή 

(εζη.5.7-5.8)
216

.  

Σα ορδθήξ πμζυηδηαξ ανπαία βθοπηά πμο δζέεεηε ήηακ πζεακυηαηα ηζ μ θυβμξ 

πμο πνμζθάιαακε βθφπηεξ βζα κα ηα ζοκηδνμφκ ηαζ κα ηα ζοιπθδνχκμοκ ηαζ ζπάκζα 

βζα κα πανάβμοκ κέα
217

. Αοηυ πμο υιςξ είκαζ αλζμζδιείςημ, είκαζ πςξ ιέζα ζηα θίβα 

ζφβπνμκα βθοπηά πμο πανάββεθκε οπήνπακ ηζ μνζζιέκα πμο ήηακ είηε πζζηά 

ακηίβναθα ανπαίςκ βθοπηχκ, είηε ηαη‟ απμιίιδζδ ανπαίςκ πνυηοπςκ, ηα μπμία 

ημπμεεημφκηακ δίπθα ζηα ανπαία ςξ ζζάλζα ημοξ, έπμκηαξ ςξ απμηέθεζια κα ιμζάγεζ 

δ ζοθθμβή αηυιδ ιεβαθφηενδ.  

 

Η ζςλλογή μεηά ηη ύνοδο ηος Σπένηο. 

ηα 1560 ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ οκυδμο ημο Σνέκημ 1563 ζοκηεθείηαζ ιζα 

αθθαβή, ηαεχξ αολάκμκηαζ μζ παναββεθίεξ ένβςκ ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο
218

 

αθθά ηαζ ηα πνμβνάιιαηα εηηθδζζαζηζηήξ ηαηαζηεοήξ, ακαηαίκζζδξ ηαζ 

δζαηυζιδζδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ o Αθεζζάκηνμ πνμζπαεμφζε κα απμδείλεζ ζημοξ 

                                                             
213Riebesell 1988 ζεθ.410. 
214Ο Giovanni Battista Bianchi ανζζηυηακ ζηδκ οπδνεζία ημο Alessandro απυ ημ 1574. Riebesell 1988 

ζεθ.382. 
215Prisco 1991 ζεθ. 48,53-55,60-61. Ο Michelangelo πνυηεζκε κέα ζφκεεζδ ηδξ ζοθθμβήξ ιε αάζδ 

αοηυ, εκχ έδςζε ηαζ ζοιαμοθέξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ. ηακ ημ είδε μ Aldrovandi είπε ζοκηδνδεεί ιυκμ δ 

αάζδ ηαζ ιζα ιμνθή πμο ηδκ ηαφηζζε ςξ Ζναηθή. Aldrovandi ζεθ.158-159. Σδκ ίδζα βκχιδ εηθνάγεζ ηζ 
μ Vasari ζημ αίμ ημο Michelangelo. Βθ. Vasari- Milanesi ηι. 7 ζεθ.224. 
216Riebesell 1988 ζεθ.404. 
217Robertson 1992 ζεθ.240-241. 
218Πνμηεζιέκμο κα απμδείλεζ υηζ ζεαυηακ ηδκ αθθαβή ημο ηθίιαημξ πνμζέθααε ημκ ηανδζκάθζμ 

Guglielmo Sirleto (1514-1585) ςξ επζαθέπμκηα ηδξ οθμπμίδζδξ, εκχ βζα ηα οπυθμζπα πνμβνάιιαηα 

ηδκ εοεφκδ είπε μ Orsini. Robertson 1992 ζεθ.229 
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οπυθμζπμοξ ηθδνζημφξ πςξ ζοιιμνθςκυηακ ζημ ακηζιεηαννοειζζηζηυ ηθίια
219

. Ζ 

ιεβαθφηενδ εοζέαεζα πμο έδεζπκε, ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφκδεζδ ημο ιε ημ ηάβια ημο 

Ηδζμοζηχκ, ημ πθέμκ ζζπονυ ηάβια ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ
220

. Αοηή δ ζφκδεζδ 

πναβιαημπμζήεδηε θυβς ηδξ επζεοιίαξ ημο κα βίκεζ Πάπαξ, ηζ υπζ επεζδή ήεεθε κα 

ζηδνίλεζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σνέκημ
221

.  

Σμ πυζμ θαζκμιεκζηή ήηακ αοηή δ ζηάζδ ημο απμδεζηκφεηαζ ηζ απυ ημ βεβμκυξ 

υηζ ιπμνεί μζ παναββεθίεξ ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο κα αολήεδηακ, αθθά δεκ 

ζηαιάηδζε πμηέ κα ειπθμοηίγεζ ηδ ζοθθμβή ιε ιοεμθμβζηά εέιαηα, μφηε αθαίνεζε 

απυ ηα πνμζςπζηά ημο δζαιενίζιαηα παθαζυηενεξ παναββεθίεξ, υπςξ ηδ Γαλάε ημο 

Tiziano Vecellio (1485/1490-1576)
222

. ηδκ έπαοθδ ημο ζηδκ Καπνανυθα ιμζάγεζ κα 

ηάκεζ ιζα «οπμπχνδζδ» ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή ηςκ εειάηςκ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ημοξ, 

εκχ ζημ palazzo ζημ Campo de‟ Fiori, επζθέβεζ ηδ δζαηυζιδζδ πμο επζεοιεί πςνίξ 

εκδμζαζιμφξ
223

. Πανυθμ πμο ηα ιοεμθμβζηά εέιαηα ιε ημκ Ζναηθή δεκ απμοζζάγμοκ 

απυ ημοξ ημίπμοξ ηδξ έπαοθδξ, μζ ιμνθέξ ηςκ εζημκμβναθζηχκ πνμβναιιάηςκ δεκ 

εοιίγμοκ ζε ηίπμηα ηδκ αζζεδζζαηή ιμνθή πμο δδιζμφνβδζε μ Tiziano
224

. 

 

Η “scuola publica” κι ο Odoardo Farnese. 

Ωζηυζμ, δ ζδιακηζηυηενδ αθθαβή πμο πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ ηδξ γςήξ ημο ηανδζκαθίμο είκαζ δ επζεοιία ημο κα βίκεζ δ ζοθθμβή πζμ 

εφημθα πνμζαάζζιδ. Μζα απυ ηζξ ηζκήζεζξ πμο έηακε βζα κα ηδκ οθμπμζήζεζ είκαζ δ 

δδιζμονβία ιζαξ ζημάξ (loggia) πμο εα θεζημονβμφζε ςξ εηεεζζαηυξ πχνμξ (galleria) 

ζημ palazzo Farnese ημ 1568
225

. Ζ ιένζικα πμο έδεζλε βζα κα πναβιαημπμζδεεί δ 

                                                             
219Αοηή ηδκ πενίμδμ ημο αθζενχκεζ μ G.A. Gilio ηδκ πναβιαηεία ημο ιε ζημπυ κα ημκ ζοβπανεί βζα ηζξ 

παηνςκίεξ ημο αθθά ηαζ κα ημκ ζοιαμοθέρεζ βζα ηζξ ζςζηέξ επζθμβέξ. Βθ. ζδιείςζδ 144. 
220Σα μθέθδ πμο απμημιίζηδηακ απυ αοηή ηδ ζφκδεζδ ήηακ αιθίδνμια αθμφ ηαζ ημ ηάβια 

επςθεθήεδηε ηδξ ζζπφμξ ημο ηανδζκάθζμο Farnese. Robertson 1992 ζεθ.161-162. 
221Robertson 1992 ζεθ.151. 
222Αοηυεζ 1992 ζεθ.158, 201-207. Γζα ηδκ παναββεθία ημο ένβμο ηαζ ηδ ζδιαζία πμο είπε βζα ημκ 

ηανδζκάθζμ αθ. Zapperi 1991 ζεθ.159-171. 
223Riebesell 1989 ζεθ. 4-5, 169-170. 
224Ακ ηαζ μζ επζννμέξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα είκαζ ειθακείξ ζε αίεμοζεξ υπςξ αοηήξ ηδξ Κμζιμβναθίαξ, 

αοηυ βίκεηαζ ιυκμ έιιεζα ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ απεζηυκζζδ αζηενζζιχκ. Γζα ηδ δζαηυζιδζδ ηδξ 

αίεμοζαξ Βθ. Quinlan 1997 ζεθ.1045-1100. Γζα ηδκ αίεμοζα ημο Ζναηθή αθ.Partridge 1971 ζεθ.467-

486 ηαζ Partridge 1972 ζεθ.50-62. 
225Stenhouse 2005 ζεθ.421. 
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επζεοιία ημο, ιανηονείηαζ ηονίςξ απυ ηδκ δζαεήηδ ημο, ζηδκ μπμία δδθχκεζ πςξ 

ηακέκα άβαθια ή αζαθίμ δεκ πνέπεζ πμηέ κα απμιαηνοκεεί απυ ημ palazzoFarnese
226

.  

Ζ αμφθδζδ ημο αοηή επζαεααζχκεηαζ ηζ απυ δφμ ιανηονίεξ, πμο δζαεέημοιε 

απυ επζζημθέξ ημο Fulvio Orsini ζηζξ μπμίεξ δήθςκε πςξ επζεοιία ημο ηανδζκάθζμο 

ήηακ κα ιείκεζ δ ζοθθμβή άεζηηδ βζα πάνδ ημο «δδιυζζμο μθέθμοξ»
227

 ηαζ πςξ μ 

ηανδζκάθζμξ ακαθενυηακ ζε αοηή ςξ «δδιυζζα αηαδδιία»
228

. Φαίκεηαζ έηζζ πςξ μ 

Farnese επζεοιμφζε δ ζοθθμβή ημο κα εεςνείηαζ ηνυπμκ ηζκά ςξ ηηήια υθςκ, αηυιδ 

ηαζ ημ ζπμοδαζηήνζμ (studiolo) ημο πμο ήηακ πζμ πνμζςπζηυξ ημο πχνμξ
229

.  

Ζ εέθδζδ αοηή απμηεθεί ελαίνεζδ ζηδκ ζζημνία ηςκ ζοθθμβχκ ηδξ Ρχιδξ
230

. 

Δκημφημζξ, δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ηαηά πυζμ μ Alessandro είπε εζθζηνζκή 

πνυεεζδ, κα ηαηαζηεί δ ζοθθμβή έκα δδιυζζμ ζπμθείμ απθά ηαζ ιυκμ επεζδή 

εκδζαθενυηακ βζα ηδκ πνμάζπζζδ ηδξ βκχζδξ. Αηυια ηζ ακ αοηυ απμηέθεζε ηδκ  

αθμνιή, δ αζηία ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε πςξ ήηακ έκαξ ηνυπμξ εφνεζδξ ιζαξ 

δζελυδμο απυ ημοξ ηακυκεξ ημο Σνέκημ πενί ζοθθεηηζζιμφ, πανέπμκηαξ ημο δδθαδή 

ημο ζδακζηυ πνυζπδια βζα κα ζοκεπίζεζ αοηυ πμο αβαπμφζε. 

Ζ εέζδ ημο αοηή ζηδ δζαεήηδ βζα ιζα δδιυζζα πνήζδ δεκ άθδζε πμθθά 

πενζεχνζα βζα ιεηααμθέξ ζημκ ακζρζυ ημο Odoardo (1573-1626). Σμ παιδθυηενμ 

εζζυδδια πμο ζοβηέκηνςκε ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημο εείμο ημο, ημκ ειπυδζγε κα 

εθανιυζεζ ακηίζημζπδ πμθζηζηή ζοθθεηηζζιμφ
231

. Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ παηνςκίαξ ημο 

υιςξ πνέπεζ κα ημκζζηεί, ηαεχξ επέθελε ηαθθζηέπκεξ υπςξ ημοξ αδενθμφξ Carracci κα 

δζαημζιήζμοκ ημ palazzo. Συζμ ηα ζπέδζα ημο Annibale (1560-1609), υζμ ηαζ ηα 

                                                             
226 «Omnes et singulas eius statuas marmoreas et eneas et ex quacum que material fabricates […] Item 
totam Bibliothecam cum omnibus libris cuiuscumque generis perpetuo ascripsit conservari custodiri et 

permanere mandavit in urbe in Palatio Farnesio et inde sub quovis pretextu amoveri in Toto vel in parte 

aliqua etiam minima esportari seu vendi denari pignorari vel commodari nullo modo possint». Lanciani 

1903 ζεθ.168. 
227Δπζζημθή πνμξ ημκ Pinelli: “Molto Ill. re signor mio osso Ringratio V. S. dell'officio ... Tuttavia me 

ne doglio, et me ne dorrò sempre per il publico, parendomi che se sia perso qualche poco di gusto 

ch'era in principi di cosa buona. La dispositione sua intorno al studio che haveva molto fiorito è, che 

non si muova di casa, ma che perpetuamente si conservi a beneficio pubblico la libraria, et il conforto 

delle cose antiche . . .”. Riebesell 1989 ζεθ.191. 
228“sono restato qui alli servitii di questo Ill.mo et Ecc.mo Sig.re et particularmente alla cura del Studio 

della casa sua . . . alla qual cura io non mancarö di fede et dili- genza debita, cosl per rispetto delle cose 

che vi sono rare et pretiose, come per causa delli studiosi, de' quali ha da essere scuola publica questo 
Studio, secondo la mentedel Sigr Card.le Farnese”. Αοηυεζ ζεθ.6. 
229Σμ studiolo ήηακ έκα ιζηνυ δςιάηζμ, δζαημζιδιέκμ ιε ακηζηείιεκα πνμζεηηζηά επζθεβιέκα απυ ημκ 

ζδζμηηήηδ ημο, αθζενςιέκμ ζηδ ιεθέηδ ηαζ ζημ βνάρζιμ. Stenhouse 2005 ζεθ.422. 
230ε επζβναθή πμο οπήνπε ζηδ ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο della Valle, δδθςκυηακ πςξ ζημπυξ ηδξ εκ 

θυβς ζοθθμβήξ ήηακ δ ηένρδ ηζ δ εοπανίζηδζδ ηςκ εεαηχκ. Stenhouse 2013 ζεθ.9. 
231Giudicelli 1988 ζεθ.309. 
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μθμηθδνςιέκα ένβα ζηα μπμία ζε μνζζιέκα ζδιεία ζημ camerino έπεζ δδιζμονβήζεζ 

ζοκεέζεζξ ιε ιμκμπνςιαηζηή γςβναθζηή –πμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ 

βθοπηζηή γςβναθζηή– ιανηονμφκ ηδκ επίδναζδ πμο άζηδζακ ζε αοηυκ ηα βθοπηά ηδξ 

ζοθθμβήξ (εζη.5.9-5.10)
232

. φιαμοθμξ ηαζ ζηεκυξ ζοκενβάηδξ ημο Annibale ζηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ήηακ μ Fulvio Orsini
233

, o μπμίμξ θνυκηζζε κα 

ημπμεεημφκηαζ ηα ένβα ηδξ ζοθθμβήξ ζε ηέημζμο είδμοξ πχνμοξ χζηε κα οπάνπεζ ιζα 

εειαηζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο ζοκυθμο ηςκ ένβςκ ηδξ ηάεε αίεμοζαξ ηαζ ημο 

γςβναθζημφ δζαηυζιμο
234

.  

Ο Odoardo, πανυθμ πμο πνμζπάεδζε κα βίκεζ έκαξ ιαζηήκαξ ακηάλζμξ ημο 

εείμο ημο, ηαηάθενε κα πναβιαημπμζήζεζ θζβυηενεξ πνμζεήηεξ ζηδ ζοθθμβή 

ανπαζμηήηςκ. Μεηαλφ αοηχκ είκαζ ηζ δ Καιιίππγνο Αθξνδίηε (εζη.5.11), δ μπμία 

απμηεθμφζε ιένμξ ηδξ ζοθθμβήξ Cesarini, ηδκ μπμία αβυναζε
235

. Πανάθθδθα, 

ζοκέπζζε κα επεκδφεζ ζηδ ζοκηήνδζδ ηςκ βθοπηχκ, εέημκηαξ πθέμκ ςξ επζηεθαθήξ 

ημο ενβαζηδνίμο ημκ Giovanni Battista di Bianchi
236

. 

Ζ επζεοιία ημο Alessandro βζα ηδ ζοθθμβή Farnese έβζκε ζεααζηή απυ ημκ 

Odoardo ηζ απυ ηα επυιεκα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ιέπνζ ημ 1787 πμο ιεηαθένεδηακ 

ζηδ Νάπμθδ, ζδιαημδμηχκηαξ έηζζ ημ ηέθμξ ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ πενζυδμο 

ζοθθεηηζζιμφ ηςκ Farnese
237

. 

 

 

 

 

 

                                                             
232Ginzburg 2006 ζεθ.448-459 ηαζ Dempsey 1980 ζεθ.269-311. Βθ. εζδζηυηενα ζεθ. 288-291 βζα ηζξ 
ιεθέηεξ ανπαζμηήηςκ.  
233Robertson 1992 ζεθ.228-229. 
234Rausa 2007 ζεθ.15-31. 
235Riebesell 1988 ζεθ.375. 
236Riebesell 1988 ζεθ.382. 
237La Rocca 1989 ζεθ.60 
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Δζη. 5.1 Giacomo Barozzi da Vignola, Antonio da Sangalo o Νεχηενμξ, Baltassare 

Peruzzi, Palazzo Farnese, Καπνανυθα, 1559-1575.  

 

 

 

Δζη.5.2 εθίδεξ απυ ημ αζαθίμ ημο Fulvio Orsini Imagines et elogia virorum 

illustrorum ιε ζπυθζα βζα πνμημιή ημο ςηνάηδ, 1570. 
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Δζη. 5.3 Ρςιασηή ηέπκδ 2
μο

 αζ. π.Υ., Σαύξνο Farnese (Σηκωξία ηεο Γίξθεο), Δεκζηυ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Νάπμθδξ. 

 

Δζη. 5.4 Ρςιασηυ ακηίβναθμ ημο 3
μο

 αζ. ι.Υ. ααζζζιέκμ ζε εθθδκζζηζηυ βθοπηυ 4
μο

 αζ. 

π.Υ., Ζξαθιήο ηνπ Λύζηππνπ (Ζξαθιήο Farnese), Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ 

Νάπμθδξ. 
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Δζη.5.5 πέδζμ ημο studiolo ημο ηανδζκάθζμο Alessandro Farnese, π.1566, Γεκζηά 

Ανπεία ημο Κνάημοξ, Νάπμθδ. 

 

 Δζη.5.6  Cesaro Roberto, Υαξαθηηθό ηνπ Σαύξνπ Farnese, 1579. 
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Δζη.5.7-5.8 Ρςιασηή ηέπκδ 2μο αζ. ι.Υ., Αληίλννο (Αληίλννο Farnese), Δεκζηυ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Νάπμθδξ. 

 

 

Δζη.5.9 Annibale Carracci, θεπημιένεζα ηδξ μνμθήξ ημο Camerino ζημ palazzo 

Farnese, 1597-1608, Ρχιδ. 
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Δζη.5.10 Annibale Carracci, Γηθαηνζύλε, θεπημιένεζα ηδξ μνμθήξ ημο Camerino ζημ 

palazzo Farnese, 1597-1608, Ρχιδ.  

 

 

Δζη.5.11 Ρςιασηή ηέπκδ 1
μο

-2
μο

 αζ. ι.Υ. ααζζζιέκμ ζε εθθδκζζηζηυ βθοπηυ 4μο αζ. 

π.Υ., Καιιίππγνο Αθξνδίηε,  Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Νάπμθδξ. 
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Κεθάλαιο 6
ο
 

Η ςλλογή ηος Καπδιναλίος Ferdinando 

ηων Μεδίκων ζηη Ρώμη. 

 

ε ακηίεεζδ ιε ημκ ηανδζκάθζμ Farnese, μ Ferdinando ηςκ Μεδίηςκ (1549-1609)  δεκ 

ιπμνμφζε κα ααζζζηεί ζηα πνήιαηα ηδξ μζημβέκεζαξ ημο βζα ηα έλμδα ημο, ηαεχξ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ εζυδςκ εθέβπμκηακ απυ ημκ παηένα ημο 

Cosimo I‟ ηαζ ημκ ιεβαθφηενμ αδενθυ ημο Francesco. ηα 1560 πμο απμθάζζζε κα 

αζπμθδεεί ιε ηζξ ακαζηαθέξ ηαζ ηδκ ζοιπθήνςζδ ηςκ βθοπηχκ
238

, υπςξ αηνζαχξ 

έπναηηε βζα πνυκζα ηζ δ μζημβέκεζα ημο
239

, δεκ είπε ημοξ πυνμοξ κα επεκδφζεζ υζμ εα 

ήεεθε ζε αοηά, βεβμκυξ πμο άθθαλε ημ 1574, υηακ ηαζ απεαίςζε μ παηέναξ ημο. Ο 

εάκαηυξ ημο ημο επέηνερε υπζ απθά κα πνμαεί ζε ζδιακηζηέξ αβμνέξ αβαθιάηςκ, 

αθθά ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκακ δζηυ ημο πχνμ μ μπμίμξ εα ζηέβαγε ιζα ζοθθμβή πμο 

δεκ ζηαιάηδζε κα ειπθμοηίγεηαζ
240

, δζυηζ, πανυθμ πμο δ αάζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Μεδίηςκ ήηακ δ Φθςνεκηία, ήηακ πμθφ ζπμοδαίμ βζα ημ ηφνμξ ημοξ κα έπμοκ ιζα 

ηέημζα ζοθθμβή ζηδ Ρχιδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δήθςκακ ημ πυζμ ζζπονή ήηακ δ 

πανμοζία ημοξ ηζ εηηυξ ηδξ Σμζηάκδξ ηαζ ιάθζζηα ζηδκ πυθδ ημο Πάπα, αθμφ υπζ 

ιυκμ ελαζθάθζγακ ιενζηά απυ ηα πζμ πενζγήηδηα ένβα ηέπκδξ, αθθά ηα ημπμεέηδζακ 

ζε έκα απυ ηα πζμ εκηοπςζζαηά ηηήνζα ηδξ επμπήξ. 

Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ έπαοθδξ ζημ θυθμ Pincio ηδξ Ρχιδξ (εζη.6.1.)
241

 ηαζ 

βζα ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηχπζζε ηζξ ανπαζυηδηεξ ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιάηζζε 

αθεκυξ δ ζπμοδαζυηδηα πμο επέδεζπκε δ μζημβέκεζα ημο ζε αοηέξ, αθεηένμο δ 

ηαεμδήβδζδ πμο ημο πνμζέθενε μ ηανδζκάθζμξ Giovanni Ricci απυ ημ 

Montepulciano
242

.  

                                                             
238Butters 1999 ζεθ.26.  
239Βθ. Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.54-58. Γζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μζημβέκεζαξ ηςκ Μεδίηςκ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζοκηήνδζδ ήδδ απυ ημκ 15μ αζχκα αθ. Caglioti 1993 ζεθ. 17-42. 
240Gasparri 1999 ζεθ.48. 
241Ζ Villa Medici απμηέθεζε ηδκ μζηία ημο Ferdinando βζα υζμ δζάζηδια οπδνέηδζε ςξ ηανδζκάθζμξ. 

Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.24. 
242Butters 1999 ζεθ.26. 
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Οζ ημίπμζ ηδξ πνυζμρδξ ήηακ βειάημζ απυ ηυβπεξ, γχκεξ βειάηεξ ιε αβάθιαηα 

ηαζ ανπαία ακάβθοθα ιε απμηέθεζια δ ανπζηεηημκζηή κα θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά 

βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ βθοπηζηήξ (εζη.6.2). Γζα κα δδιζμονβήζεζ ημκ ζδζαίηενμ βζα 

αοηυκ πχνμ, ηάθεζε δζαηεηνζιέκμοξ ηαθθζηέπκεξ απυ ηδκ Σμζηάκδ. Ο Bartolomeo 

Ammannati
243

, ακέθααε ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ανπζηέηημκα ημκ ζπεδζαζιυ ημο 

μζημδμιήιαημξ, ιυκμ ςξ ημ 1576. Ο θυβμξ ήηακ πςξ ηα ζπέδζα ημο εα έπνεπε κα 

ιεηααθδεμφκ υηακ o Ferdinando αβυναζε ηδ ζοθθμβή della Valle-Capranica βζα κα 

επεηηαεμφκ μζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ εα πανμοζζάγμκηακ μζ ανπαζυηδηεξ
244

. Γζα 

πανάδεζβια, μζ δζαζηάζεζξ ηδξ εζζυδμο ημο ηήπμο επεηηάεδηακ χζηε κα ηαθοθεεί 

αοηή ιε ηα ακάβθοθα ηδξ ζοθθμβήξ
245

, εκχ ημ εζςηενζηυ ηδξ έπαοθδξ ζπεδζάζηδηε 

βζα κα θζθμλεκήζεζ, εηηυξ απυ ηα ένβα πμο πνμένπμκηακ απυ ηδ ζοθθμβή della Valle, 

ηαζ ηα ακάβθοθα πμο ανέεδηακ ζημ forum Traianum, βθοπηά ηδξ ζοθθμβήξ 

Boccapaduli ηαζ εναφζιαηα απυ ημ ικδιείμ ηδξ Ara Pacis
246

. 

Δπζπθέμκ, δδιζμονβήεδηε ηζ άθθμξ έκαξ πχνμξ βζα ηδ ζοθθμβή μ μπμίμξ ήηακ 

πνμζςπζηυξ. Πάκς ζηα ηείπδ ηδξ πυθδξ, πμο απμηεθμφζακ ημ δοηζηυ υνζμ ηδξ villa 

Medici, δδιζμονβήεδηε μ μζηίζημξ ημο (casino) μ μπμίμξ δεκ ήηακ μναηυξ απυ ημοξ 

ηήπμοξ, εκδεζηηζηυ ηζ αοηυ ηδξ επζεοιίαξ ημο κα ιδκ είκαζ μ πχνμξ πνμζαάζζιμξ βζα 

υθμοξ ημοξ επζζηέπηεξ ηδξ μζηίαξ ημο
247

. Γζαημζιδιέκμξ ιε επζθεβιέκα έπζπθα ηζ 

ανπαζυηδηεξ, πνμμνζγυηακ βζα ημ ζοθθέηηδ ηζ μνζζιέκμοξ εηθεηημφξ ηαθεζιέκμοξ 

ημο. Ζ “stanza sopra la mura”, υπςξ μκμιαγυηακ θυβς ηδξ εέζδξ ηδξ, ήηακ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα έκα είδμξ studiolo απμιαηνοζιέκμ απυ ηδ αίθα, πμο εφιζγε ζημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ημ studiolo ημο Francesco ηςκ Μεδίηςκ ζημ Palazzo Vecchio, 

βεβμκυξ ηαευθμο ηοπαίμ ακ ακαθμβζζημφιε ημκ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ηςκ αδενθχκ 

βζα ημ πμζμξ ήηακ ζδιακηζηυηενμξ πάηνςκαξ
248

. Κζ ακ μζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ 

ακαβκςνίγμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ παηνςκίαξ ηαζ ηςκ δφμ αδενθχκ, ημ βεβμκυξ 

είκαζ πςξ δ ζοθθμβή ημο Ferdinando απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ημο 

                                                             
243Γεκ έπμοιε ηάπμζα έκδεζλδ υηζ αμήεδζε ζηδ ζοκηήνδζδ βθοπηχκ, αθθά ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε 

πςξ υκηαξ ζημκ ηφηθμ ημο Ferdinando ςξ ανπζηέηημκαξ ημο, εα ημ πανείπε ηζ μνζζιέκεξ ζοιαμοθέξ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζοθθμβή ημο. 
244Andres 1975 ζεθ.298-300. 
245Αοηυεζ. Γεκζηά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ Villa Medici αθ. ιεηαλφ άθθςκ André 1989. 
246Giudicelli 1988 ζεθ.304-5. 
247Neal 2011 ζεθ.315-331. 
248Neal 2011 ζεθ.315-331. Ο Stenhouse ιάθζζηα ηδκ παναηηδνίγεζ ςξ ηδ ιυκδ ζδιακηζηή ζοθθμβή ηδξ 

πενζυδμο. Stenhouse 2005 ζεθ.413. 
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16
μο

αζχκα, ηαεχξ δζαιμνθχεδηε ζπεδυκ εη κέμο ζε ιζα πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία μ 

ζοθθεηηζζιυξ ανπαζμηήηςκ ήηακ ηαηαδζηαζηέμξ.  

Σμ 1588, έκα πνυκμ δδθαδή πνζκ εβηαηαθείρεζ ηδ Ρχιδ βζα ηδ Φθςνεκηία 

πνμηεζιέκμο κα ακαθάαεζ ηδ εέζδ ημο Γμφηα ηδξ Σμζηάκδξ, έβζκε απμβναθή υθςκ 

ηςκ ανπαζμηήηςκ ημο, ηζ έηζζ δ ζοθθμβή ημο είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ηαθά 

ηαηαβεβναιιέκεξ
249

. Αοηυ ιαξ επζηνέπεζ κα βκςνίγμοιε ζπεδυκ ηάεε ηίκδζδ ημο βζα 

ηδκ απυηηδζδ βθοπηχκ. Δηηυξ απυ ηδ ζοθθμβή ηςκ Capranica, δ μπμία πενζεθάιαακε 

ηαζ αοηή ηςκ della Valle, απέηηδζε ηαζ ηδ ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο Ricci, εκχ 

αβυναζε ηδ ζοθθμβή ημο Ippolyto d‟Este ιεηά ηo εάκαημ ημο
250

. Μεηαλφ ηςκ κέςκ 

ημο απμηηδιάηςκ ήηακ ένβα υπςξ, μ Arrotino ή αθθζχξ θύζεο (εζη.6.3), δ Thusnelda 

(εζη.6.4), εναφζιαηα απυ ημ αςιυ ηδξ Ara Pietatis
251

 ηαζ δ Αθξνδίηε ηωλ Μεδίθωλ 

(εζη.6.3) δ μπμία ανζζηυηακ ζημ οπκμδςιάηζμ ημο
252

. 

Απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ηαζ πζμ βκςζηά ένβα ηδξ ζοθθμβήξ είκαζ μζ Νηνβίδεο 

(εζη.6.5) ηαζ μζ Παιαηζηέο πμο ανέεδηακ ημ 1583 ζημκ αιπεθχκα Tomassini
253

. Ζ 

αβάπδ βζα ηδκ εεά ημο ηοκδβζμφ, Άνηειδ, πνμζηάηζδα ηδξ αβαπδιέκδξ εκαζπυθδζδξ 

ημο ηανδζκαθίμο, ηαζ ημο δίδοιμο αδενθμφ ηδξ Απυθθςκα, εεμφ ηδξ πμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ιμοζζηήξ, ηέπκεξ ζδζαίηενα αβαπδηέξ ζηδκ έπαοθδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ελαζνεηζηυηδηα ηςκ βθοπηχκ, μδήβδζε ημκ Ferdinando κα ημπμεεηήζεζ ηζξ Νηνβίδεο ζε 

δεζπυγμοζα εέζδ. Ο θυβμξ ήηακ πςξ εηηυξ απυ ημκ εαοιαζιυ πμο εκέπκεακ, 

απμηεθμφζακ πανάθθδθα ηαζ έκα πανάδεζβια πνμξ απμθοβήκ, ηαεχξ δ οπενδθάκεζα 

ηαζ δ φανζξ ηςκ Νζμαζδχκ, μδήβδζε ηα παζδζά ηδξ Λδημφξ κα επζαάθμοκ ζε αοημφξ 

ηδκ ηζιςνία ημο εακάημο. Σα ένβα ιπμνεί κα ιεηαθένεδηακ ζηδ Φθςνεκηία ημ 1775, 

υιςξ μ ηανδζκάθζμξ είπε παναββείθεζ ακηίβναθα ημοξ κα ιεηαθενεμφκ κςνίηενα χζηε 

κα ειπθμοηίζμοκ δζπθά ηδ ζοθθμβή ηδξ μζημβέκεζαξ
254

. Κμκηά οπήνπακ ηαζ δφμ 

                                                             
249Ο πνχημξ πμο ιεθέηδζε ηδ ζοθθμβή ημο Ferdinando ηαζ ιαξ πανέπεζ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ήηακ μ 

Eugène Müntz ήδδ απυ ημ 1895 υηακ λεηίκδζε ηδκ ένεοκα ζηα ηναηζηά ανπεία ηδξ Φθςνεκηίαξ ηαζ 

ζηζξ απμβναθέξ ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ Μεδίηςκ, ιε ζημπυ κα ηαηαβνάρεζ ακαθοηζηά ηα αβάθιαηα πμο 

ανίζημκηακ ζηδκ ηαημπή ηδξ μζημβέκεζαξ, αθθά ηαζ απυ πμζμ ιέθμξ αοηήξ απμηηήεδηακ, ζημ ένβμ ημο 

Les collections d' antiques formées par les Médicis au XVIe siècle, Πανίζζ, 1895. 
250Müntz 1895 ζεθ. 29. Λίβμ ηαζνυ πνζκ απμαζχζεζ μ Ippolyto d‟Este είπε απμηηήζεζ ηαζ ηδ ζοθθμβή 

ηςκ del Bufalo, δ μπμία πνμζανηήεδηε ζηδ ζοθθμβή ημο Ferdinando. Gasparri 1999 ζεθ.49. 
251Gasparri 2009 ζεθ.57-59. 
252Giudicelli 1988 ζεθ.305. 
253Γζα ηδκ πνμζπάεεζα πμο ηαηέααθε βζα κα απμηηήζεζ ηζξ Νζμαίδεξ. Βθ. Furlotti 2016, ζεθ.130-131. 
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Λέμκηεξ (εζη.6.6-6.8) ςξ ζφιαμθα ηδξ Φθςνεκηζκήξ δδιμηναηίαξ, έκαξ εη ηςκ μπμίςκ 

ήηακ δδιζμονβία ημο Flaminio Vacca (εζη.6.7-6.8)
255

.  

Υνεζάγεηαζ κα ημκζζηεί εδχ δ πνμηίιδζδ ηζ μ εαοιαζιυξ πμο έδεζπκε έκαξ 

ηανδζκάθζμξ ζε παβακζζηζημφξ εεμφξ, ηδκ πενίμδμ πμο μ Paleotti ζδιείςκε πςξ 

ηέημζμο είδμοξ ένβα εα πνέπεζ κα είκαζ ηνοιιέκα ηζ υπζ οπυ ηδκ ηαημπή ζενςιέκςκ. Ζ 

ζζπφξ ημο μκυιαηυξ ημο ημκ ηαεζζημφζε θζβυηενμ ελανηδιέκμ απυ ηδκ εηηθδζζαζηζηή 

ελμοζία ηζ έηζζ ημο επέηνεπε κα αδζαθμνεί ηνυπμκ ηζκά βζα ημοξ ηακυκεξ. Γζα αοηυ ηζ 

υηακ δ ελαβςβή ανπαζμηήηςκ απαβμνεουηακ, αοηυξ ζοκέπζγε κα ζηέθκεζ ένβα ζημκ 

αδενθυ ημο, ηναηχκηαξ πάκηα ηα ζδιακηζηυηενα βζα ηδκ έπαοθδ ζημ Pincio, εκχ 

ζοκέπζζε κα θαιαάκεζ αβάθιαηα απυ ηδ Ρχιδ ηαζ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ίδζμο 

ζηδ Φθςνεκηία
256

. Μπμνεί ςζηυζμ κα οπμηεεεί πςξ μζ ιεηαθμνέξ εα βίκμκηακ υζμ 

πζμ δζαηνζηζηά ήηακ δοκαηυ
257

.  

Λυβς ημο υηζ ηα έζμδα ημο ήηακ θζβυηενα απυ αοηά ημο αδενθμφ ημο, 

θνυκηζγε ηαζ ηα έλμδα ημο κα είκαζ πενζμνζζιέκα βζα αοηυ ηαζ αβυναζε ηδ ζοθθμβή 

della Valle – Capranica βζα 4000 ζημφδα έκακηζ 15564 πμο ήηακ δ εηηζιχιεκδ 

αλία
258

. Σα ένβα ήηακ ήδδ ηαηαβεβναιιέκα ηαζ ηαηδβμνζμπμζδιέκα ζφιθςκα ιε ημ 

εέια, ηζξ ζοκηδνήζεζξ ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ημ ζηοθ, βεβμκυξ πμο ημκ 

δζεοηυθοκε ζδζαίηενα. Κζ ακ μζ αβμναζηζηέξ ηζιέξ ηαζ δ μζημκμιζηή ημο εοπένεζα δεκ 

απμηεθμφκ ζδζαίηενμ γήηδια βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα, αοηυ πμο ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ 

ημ πςξ ζοκδέμκηαζ αοηά ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκηήνδζδξ-ζοιπθήνςζδξ ηςκ 

βθοπηχκ. Σα ενβαζηήνζα ζοκηήνδζδξ πμο οπήνπακ ζηδ villa, ημο επέηνεπακ κα 

απμηηήζεζ αλζυθμβα αβάθιαηα ζε παιδθή ηζιή ιε ημ πνυζπδια ηδξ θεμνάξ, ηδκ 

μπμία θνυκηζγε κα ελαθείρμοκ μζ βθφπηεξ πμο είπε ζηδ δζάεεζδ ημο. Πνμηζιμφζε 

επμιέκςξ κα λμδέρεζ πνήιαηα ζηδ ζοκηήνδζδ απυ υηζ ζηδκ αβμνά αηέναζςκ ηζ ςξ εη 

ημφημο αηνζαχκ αβαθιάηςκ, υκηαξ αθεκυξ επδνεαζιέκμξ απυ ημ ηθίια ηςκ ηαζνχκ 

πενί ζοκηήνδζδξ ημ μπμίμ ήδδ ζπμθζάζηδηε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ηζ αθεηένμο 

εκδζαθενυιεκμξ βζα ημ ηζ ήηακ πζμ ζοιθένμκ μζημκμιζηά βζα αοηυκ. Πανάθθδθα, ηα 

ενβαζηήνζα απμηεθμφζακ ηζ άθθμ έκα αλζμεέαημ βζα ημοξ επζζηέπηεξ, ηαεχξ ημοξ 

                                                                                                                                                                              
254Απυ ημκ G.B. Caccini απυ ηενί. Βθ. Toronto 1975 ζεθ.28. Müntz 1895 ζεθ.43. 
255Gasparri 2009 ζεθ.57-59. 
256Γζα ημ δζάηαβια ημο Πάπα αθ. Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.54. Πνέπεζ εδχ κα ζδιεζςεεί πςξ 

θακεαζιέκα ακαθένμοκ μζ ζοββναθείξ πςξ δεκ έζηεθκε αβάθιαηα ζηδ Φθςνεκηία, αθμφ ζηζξ 

απμβναθέξ ακαθένμκηαζ λεηάεανα μζ παναθααέξ απυ ηδ Ρχιδ. Βθ. Müntz 1895 ζεθ. 83-85. 
257Γζα ιζα ιανηονία ημο ηνυπμο ιεηαθμνάξ αθ. Butters 2007 ζεθ.264-265 ηαζ εζδζηυηενα ηδ ζδι.91. 
258Γζα ηδκ αβμνά ηδξ ζοθθμβήξ della Valle αθ.Müntz 1895 ζεθ.29 ηαζ βεκζηυηενα βζα ηδ ζοθθμβή ημο 

Ferdinando αθ. ζεθ 27 η.ε.  
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πανείπακ ηδκ εοηαζνία κα εαοιάζμοκ ημοξ ζφβπνμκμοξ ηαθθζηέπκεξ κα «ζοκμιζθμφκ» 

ιε ημοξ ανπαίμοξ
259

.  

φιθςκα ιε ηδκ Orietta Rossi Pinelli, δ ζοκηήνδζδ βθοπηχκ πμο 

πναβιαημπμζμφκηακ ζηδ Villa Medici ζδιαημδυηδζε έκα κέμ ηθίια ζηδ ζοκηήνδζδ 

πμο ζοκεπίζηδηε ηαηά ημκ 17
μ
 αζχκα, ηαζ ηαηά ημ μπμίμ μζ πανειαάζεζξ ήηακ πζμ 

εθεφεενεξ
260

. Γφμ παναδείβιαηα ζηα μπμία παναηδνείηαζ αοηυ, είκαζ δ Αλρπξξόε απυ 

ηζξ Νηνβίδεο (εζη.6.9), ηαζ δ Οθιάδνπζα Αθξνδίηε (εζη.6.10). ηδκ πνχηδ έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί ιεβάθδ πανέιααζδ, ηαεχξ ημ ηεθάθζ έπεζ ζηναθεί πνμξ ηα πάκς, 

πνμηεζιέκμο κα ιμζάγεζ ιε ηα οπυθμζπα ένβα ημο ζοκυθμο, εκχ, βζα κα εηθναζηεί δ 

ηναβςδία πμο γμφζε, ηδξ έπεζ επζαθδεεί ιζα θακεαζιέκδ πεζνμκμιία. Ακηίζημζπδ είκαζ 

ηζ δ πενίπηςζδ ηδξ Οθιάδνπζαο Αθξνδίηεο ιε ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκηήνδζδξ κα 

εοιίγεζ πενζζζυηενμ ιακζενζζηζηυ, πανά ανπαίμ βθοπηυ
261

. 

Σα ζημζπεία ηςκ ζοκηδνδηχκ, πμο είκαζ οπεφεοκμζ βζα αοηέξ ηζξ πανειαάζεζξ, 

δεκ είκαζ βκςζηά. Ο θυβμξ είκαζ πςξ βκςνίγμοιε θζβμζηά μκυιαηα βζα αοηυ ηαζ δεκ 

είκαζ δοκαηυ κα ακαθενεμφκ ιε θεπημιένεζα υζμζ ηαθθζηέπκεξ ενβάζηδηακ ζημ 

εηάζημηε ενβαζηήνζμ.  Μζα απυ ηζξ θίβεξ ιανηονίεξ πμο δζαεέημοιε απακηάηαζ ζημ 

ένβμ ημο Flaminio Vacca Memorie di varie antichità trovate in diversi luoghi della 

città di Roma
262

, ζηδκ μπμία μ ζοββναθέαξ ζπμθζάγεζ ηδκ εφνεζδ δζάθμνςκ 

αβαθιάηςκ «εη ηςκ μπμίςκ ημ πζμ υιμνθμ», έκακ Απυθθςκα ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ 

Μεδίηςκ, ημ ζοκηήνδζε μ ίδζμξ
263

.  

Άθθδ ιζα ιανηονία μκυιαημξ ζοκηδνδηή πνμένπεηαζ απυ ηζξ απμβναθέξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ιάθζζηα είκαζ εκδεζηηζηή βζα ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκηακ, ηαεχξ 

ζδιεζχκεηαζ πςξ ημ 1584 μ βθφπηδξ M. Silla
264

, ακέθααε κα ζοκηδνήζεζ ιζα 

Αθνμδίηδ ιε έκακ Δνςηζδέα ζηα πυδζα ηδξ, ηδκ μπμία είπε αβμνάζεζ απυ ημκ 

                                                             
259Butters 1999 ζεθ.33-34.  Γζα ηδ εέζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ ζηδ έπαοθδ βκςνίγμοιε πςξ ήηακ ζε έκα 

ηιήια ηδξ loggia πμο ζοκέδεε ημκ ηήπμ ιε ημ μίηδια. Δπζπθέμκ, δ Pinelli οπμεέηεζ πςξ ίζςξ εηεί κα 

ζοιπθδνχκμκηακ ηαζ βθοπηά πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηδ Φθςνεκηία. Rossi Pinelli 1986 ζεθ.219-220. 
260Rossi Pinelli 1986 ζεθ.219-220. 
261Gasparri 1999 ζεθ.55 
262Σμ ένβμ βνάθηδηε ημ 1594 ηαζ ηοηθμθμνμφζε ςξ πεζνυβναθμ ςξ ημ 1704 πμο εηδυεδηε απυ ημκ 

Falconieri. Encyclopedia 1996 ζεθ.1140. 
263“Nel Monte di Santa Maria Maggiore verso la Suburra, facendovi cavare il Sig. Leone Strozzi, vi 

trovò sette Statue due volte maggiori del naturale, le quali furono date in dono a Ferdinando Gran Duca 

di Toscana, a quel tempo Cardinale in Roma; la più bella di esse un Apollo, che restaurataglisi da me, 

fu collocala nell‟ingresso del suo Palazzo alla Trinità de‟ Monti nel primo piano delle scale a  lumaca”. 

Vacca 1594 κμ.42 ηαζ De Azevedo 1951 ζεθ.5. 
264Σμ πθήνεξ υκμια ημο βθφπηδ δεκ ιαξ είκαζ βκςζηυ.  
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ηανδζκάθζμ Colonna, ζοιπθδνχκμκηαξ ηδκ ιε έκα ηεθάθζ απυ άθθμ ανπαίμ βθοπηυ 

ηαζ ιε άηνα πμο μ ίδζμξ δδιζμφνβδζε
265

. Γζα αηυιδ ιζα θμνά βίκεηαζ ειθακέξ ημ πχξ 

ημ ηφνζμ ιέθδια ηςκ ζοθθεηηχκ ήηακ δ αηεναζυηδηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ μιμνθζά 

ηςκ απμηηδιάηςκ ημοξ ηζ υπζ ημ ιέζμ ιε ημ μπμίμ αοηυ εα επζηοβπάκμκηακ.   

οπκά μζ ηαθθζηέπκεξ πμο ζοιπθήνςκακ ηα ανπαία βθοπηά είπακ ηαζ ηδ 

δελζμηεπκία κα ηα ιζιδεμφκ, υπςξ έπναλε δδθαδή ηζ μ Vacca ιε ημκ Λένληα
266

. Ίζςξ 

αοηυ κα ζοκέαδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Piero Simoni de Barga, εκυξ ηαθθζηέπκδ βζα 

ημκ μπμίμ μζ ιυκεξ πθδνμθμνίεξ πμο ηαηέπμοιε βζα ηδκ δνάζδ ημο, πνμένπμκηαζ απυ 

ηα έββναθα ηδξ Villa Medici. ε έκα απυ αοηά οπάνπεζ ηαζ δ ζδιείςζδ βζα ιζα 

«αίεμοζα ζηδκ μπμία ζοκηδνεί μ ηφνζμξ Pietro Borghi» πμο έπεζ εεςνδεεί ςξ 

ακαθμνά ζημκ ίδζμ ηαθθζηέπκδ
267

.  

Δηηυξ απυ μνζζιέκα ένβα ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο
268

, μ βθφπηδξ είκαζ 

πενζζζυηενμ βκςζηυξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζεζνάξ πάθηζκςκ αβαθιαηίδζςκ, πμο 

ανίζημκηαζ ζημ ιμοζείμ ημο Bargello ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ ζηα 1574-1588
269

. Σα 

ζοβηεηνζιέκα ένβα πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ, ηαεχξ απμηεθμφκ, ιε ηδκ ελαίνεζδ 

εκυξ
270

, ιζηνμβναθίεξ δζάζδιςκ ανπαίςκ βθοπηχκ πμο δδιζμονβήεδηακ βζα ηδκ 

ζοθθμβή ημο ηανδζκαθίμο. Σα δεηαέλζ βθοπηά πμο δεκ λεπενκμφκ ζε φρμξ ηα 30εη. 

εκδεπμιέκςξ απμηεθμφζακ ηδ δζαηυζιδζδ εκυξ ενιανίμο ημ μπμίμ δεκ ζχγεηαζ
271

. 

Μεηαλφ ηςκ ένβςκ πμο ακηέβναρε μ ηαθθζηέπκδξ ήηακ μ Λανθόωλ(εζη.6.11), μ 

Σαύξνο (εζη.6.12), μ Ζξαθιήο (εζη.6.13) ηζ δ Φιόξα Farnese, μ Ζξαθιήο Chiaramonti 

(εζη.6.14) ηαζ πέκηε άηπξνη, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ μζ δφμ θεβυιεκμζ «della Valle» 

(εζη.6.15-6.16), πμο είπακ πςθδεεί ζημκ ηανδζκάθζμ Albani πνζκ αβμνάζεζ μ 

                                                             
265 «Una statua d'una Venere nuda di marmo, maggior del naturale, rilta con un Cupido a pi, compera 

dal Cardinale Colonna, senza testa e senza bracia con una gamba sola, fatta restaurare a M. Silla, 

scultore, che gli messo una testa antica e fattoli di nuovo le ltre membra, a di 12 di marzo 1584. Απυ ημ 

Inventario 1571-1588 υπςξ παναηίεεηαζ ζημ Müntz 1895 ζεθ.65-66. 
266Ζ επζηοπία ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ all‟antica ένβμο απυ ημκ Vacca ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είπε ςξ 

απμηέθεζια ημ ένβμ κα εεςνείηαζ πςξ λεπέναζε ημ ανπαίμ πνυηοπμ, πανίγμκηαξ ημο υπςξ ζδιεζχκμοκ 

μζ Haskell ηαζ Penny «ιζα εέζδ ζημ πάκεεμκ ηςκ επίηζιςκ ανπαζμηήηςκ». Haskell ηαζ Penny 1981 

ζεθ.249. 

267“stanza dove restaura messer pietro borghi”. Leone 2006 ζεθ.161. 
268Βθ. Müntz  ζεθ.64 βζα έκακ Δζηαονςιέκμ πμο δδιζμφνβδζε. 
269Ο Piero de Barga, εηηυξ απυ ηδ δδιζμονβία πάθηζκςκ ιζηνμβναθζχκ ανπαίςκ ηαζ ζφβπνμκςκ 

αβαθιάηςκ ηδκ πενίμδμ 1576-1588, δδιζμονβμφζε ένβα ηζ απυ εθεθακημζηυ. Schmidt 2008 ζεθ.163. 
270Τπάνπεζ ηαζ έκαξ Δζηαονςιέκμξ, ακηίβναθμ ένβμο ημο Michelangelo. Σδ ζοθθμβή ζοιπθδνχκμοκ 

ηα αβάθιαηα ημο Απυθθςκα, ημο Ακηίκμμο, ημο Άνδ ηαζ ηδξ Ακδνμιέδαξ.  
271Scholten 2011 ζεθ.46. 
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Ferdinando μθυηθδνδ ηδ ζοθθμβή, ηζ έηζζ δεκ ηαηάθενε κα απμηηήζεζ ηα βκήζζα
272

. 

Με ιζα βνήβμνδ ιαηζά ζηζξ πνμεήηεξ ημο ιμοζείμο, ακηζθαιαακυιαζηε πςξ 

πνυηεζηαζ βζα ένβα πμο δεκ είπε ζηδ ζοθθμβή ημο, αθθά εα επζεοιμφζε κα έπεζ, βζα 

αοηυ ηαζ απμθάζζζε κα απμηηήζεζ ακηίβναθα ημοξ. Ωζηυζμ, ηα δδιζμονβήιαηα ημο 

de Barga, ηα μπμία ζιίθερε ιε αάζδ ηδ ζοκηδνδιέκδ ημοξ υρδ ηζ υπζ ηδκ ανπζηή, δεκ 

ιπμνεί κα εζπςεεί πςξ είκαζ πζζηά ακηίβναθα ηςκ ανπζηχκ, αθμφ οπάνπεζ ιζα πζμ 

εθεφεενδ απυδμζδ ζηα πνυζςπα ηςκ ιμνθχκ ζε ζπέζδ ιε ηα πνςηυηοπα ιε 

απμηέθεζια μνζζιέκα απυ αοηά κα ιδ ηα εοιίγμοκ ζπεδυκ ηαευθμο υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ αηύξωλ della Valle (εζη.6.17-6.18). 

Σμ ζοιπέναζια, πμο ιπμνεί κα ελαπεεί απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ δφμ ζοθθμβχκ 

είκαζ πςξ, πανά ηζξ ηνζηζηέξ πμο δέπμκηακ μζ ζοθθέηηεξ ανπαίςκ βθοπηχκ ηαζ δδ μζ 

ηανδζκάθζμζ, έκα ζζπονυ υκμια, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Farnese ηαζ ηςκ Μεδίηςκ, 

ιπμνμφζε κα ημοξ ελαζθαθίζεζ ημ πνμκυιζμ κα πνάηημοκ ακεκυπθδημζ ηα υζα 

επζεοιμφζακ πςνίξ κα ακδζοπμφκ βζα ηοπυκ ζοκέπεζεξ. Γζα αοηυ ηζ μ Ferdinando 

θφθαβε έκα ηυζμ πνμηθδηζηυ, βζα ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ, ένβμ υπςξ ηδκ Αθξνδίηε 

ηωλ Μεδίθωλ ζηα ζδζαίηενα δζαιενίζιαηα ημο, πςνίξ κα πνεζαζηεί κα θμβμδμηήζεζ ζε 

ηακέκα βζα αοηυ. Ακηίζημζπα, ημπμεέηδζε ηα βθοπηά ημο ζε ελέπμοζεξ εέζεζξ ηζ υπζ 

ζε πχνμοξ, πμο δεκ εα ήηακ μναηά, υπςξ ζδιείςκε μ Paleotti πςξ εα έπνεπε κα 

βίκεηαζ ηδκ ίδζα ζπεδυκ πενίμδμ ιε ηδ δδιζμονβία ηδξ ζοθθμβήξ ημο. Ακηίεεηα, 

πνμζέθενε ηάεε θνμκηίδα ζηα ένβα, πμο ηαηείπε ηαζ θνυκηζγε ηαζ βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο ζηδ Φθςνεκηία, αηυια ηζ υηακ δεκ δζέιεκε εηεί, δζυηζ βκχνζγε πςξ δ 

ζοθθμβή αοηχκ ηςκ ζπάκζςκ ακηζηεζιέκςκ πνμζέδζδε ηφνμξ ζημ υκμια ηςκ 

Μεδίηςκ.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
272Massinelli 1987 ζεθ.57-61. 
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Δζη. 6.1 Nanni di Baccio Bigio, Annibale Lippi, Bartolomeo Ammannati, Villa Medici 

1564-1580, Ρχιδ. 

 

Δζη.6.2 Λεπημιένεζα ηδξ πνυζμρδξ ζηδκ μπμία θαίκμκηαζ εναφζιαηα απυ ημ αςιυ 

ηδξ Ara Pacis. 
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Δζη.6.3 Aνζζηενά: Δθθδκζζηζηή ηέπκδ ηςκ ηεθχκ 2
μο

 - ανπχκ 1
μο

 αζ. π.Υ.,  Αθξνδίηε 

ηωλ Μεδίθωλ. Γελζά: Ρςιασηυ ακηίβναθμ ημο 1
μο

 αζ. ι.Υ. ααζζζιέκμ ζε εθθδκζζηζηυ 

βθοπηυ 3μο αζ. π.Υ., Arrotino ή θύζεο, Galleria degli Uffizi, Φθςνεκηία. 
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Δζη.6.4 Ρςιασηή ηέπκδ 2
μο

 αζ. ι.Υ., Θαζλίιδα, Loggia dei Lanzi, Φθςνεκηία. 

 

 

 

 

Δζη.6.5 Ρςιασηά ακηίβναθα ημο 2
μο

 αζ. ι.Υ. ααζζζιέκα ζε εθθδκζζηζηά βθοπηά 4
μο

 ή 

1
μο

 αζ. π.Υ., Νηνβίδεο, Galleria degli Uffizi, Φθςνεκηία. 
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Δζη.6.6 Ρςιασηή ηέπκδ 2
μο

 αζ. ι.Υ., Λένληαο ηωλ Μεδίθωλ, Loggia dei Lanzi, 

Φθςνεκηία. 

 

 

Δζη.6.7 Flaminio Vacca, Λένληαο ηωλ Μεδίθωλ, 1594-1598, Loggia dei Lanzi, 

Φθςνεκηία. 
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Δζη.6.8 Flaminio Vacca, Λένληαο ηωλ Μεδίθωλ (θεπημιένεζα ιε ηδκ οπμβναθή ημο 

ηαθθζηέπκδ), Loggia dei Lanzi, Φθςνεκηία. 

 

 

Δζη.6.9 Ρςιασηυ ακηίβναθμ ημο 2
μο

 αζ. ι.Υ. ααζζζιέκμ ζε εθθδκζζηζηυ βθοπηυ 4
μο

 ή 

1
μο

 αζ. π.Υ., Αλρπξξόε, Galleria degli Uffizi, Φθςνεκηία. 
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Δζη.6.10 Ρςιασηή ηέπκδ 1
μο

 αζ. ι.Υ., Οθιάδνπζα Αθξνδίηε, Galleria degli Uffizi, 

Φθςνεκηία. 

 

Δζη.6.11 Pietro da Barga, Λανθόωλ, 1574-1588, Museo Nazionale del Bargello, 

Φθςνεκηία.  
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Δζη.6.12 Pietro da Barga, Σαύξνο Farnese, 1574-1588, Museo Nazionale del Bargello, 

Φθςνεκηία.  
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Δζη.6.13 Ανζζηενά: Pietro da Barga, Ζξαθιήο Farnese, 1574-1588, Museo Nazionale 

del Bargello, Φθςνεκηία.  

Δζη.6.14 Γελζά: Pietro da Barga, Ζξαθιήο Chiaramonti ή Ζξαθιήο κε Σειεθό, 1574-

1588, Museo Nazionale del Bargello, Φθςνεκηία.  
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Δζη.6.15-6.16 Pietro da Barga, άηπξνη della Valle, 1574-1588, Museo Nazionale del 

Bargello, Φθςνεκηία. 
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Δζη.6.17 Ανζζηενά: Ρςιασηή ηέπκδ 2
μο

 αζ. ι.Υ, Πάλαο ή άηπξνο della Valle, 

Μμοζεία Καπζηςθίμο, Ρχιδ. 

Δζη.6.18 Γελζά: Pietro da Barga, άηπξνο della Valle (θεπημιένεζα), Museo Nazionale 

del Bargello, Φθςνεκηία. 
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Κεθάλαιο 7
ο
 

Η «παπακαηαθήκη» ηος Μισαήλ Αγγέλος. 

 

Κζ εκχ ημ εκδζαθένμκ βζα ζοθθμβή ανπαίςκ αβαθιάηςκ δεκ έπαρε κα οπάνπεζ, 

δ γήηδζδ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ βθοπηχκ πανμοζζάγεζ ιζα πηχζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

πνχημ ιζζυ ημο 16
μο 

αζ. ε ιζα πενίμδμ, πμο δ ζοθθμβή ανπαζμηήηςκ δεκ βζκυηακ 

απμδεηηή, δ δδιζμονβία κέςκ βθοπηχκ είπε πενάζεζ ζε δεφηενδ ιμίνα. Με ημοξ 

πάηνςκεξ κα έπμοκ ζηναθεί ζηζξ παναββεθίεξ ενδζηεοηζηχκ εειάηςκ, δ «δζαιάπδ»
273

 

ιεηαλφ βθοπηζηήξ ηαζ γςβναθζηήξ έιμζαγε κα ιδκ έπεζ κζηήηνζα ηαιία απυ ηζξ δφμ, 

αθμφ μζ πενζζζυηενεξ παναββεθίεξ ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή. Αηυια ηζ μζ 

δομ ζοθθέηηεξ, πμο ακαθένεδηακ, θνυκηζγακ ηα κεχηενα βθοπηζηά ένβα, πμο εα 

απμηημφζακ κα θεζημονβμφκ ςξ ζοιπθδνςιαηζηά ηςκ ανπαίςκ,  χζηε κα δίκμοκ ηδκ 

αίζεδζδ ιζαξ πζμ πθμφζζαξ ζοθθμβήξ.  

Γζα κα ηαηακμήζμοιε ημ ηαθθζηεπκζηυ ηθίια ηδξ επμπήξ ζδιακηζηή είκαζ δ 

ιεθέηδ ηςκ Βίωλ ημο Giorgio Vasari ιζαξ ηαζ αθεκυξ μζ δφμ εηδυζεζξ δδιμζζεφηδηακ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οπυ ελέηαζδ πενζυδμο
274

 ηζ αθεηένμο ιεθέηδζε ηζ μ ίδζμξ ηζξ 

ανπαζυηδηεξ
275

. Ο ζοββναθέαξ ήδδ απυ ηα πνμμίιζα ακαθένεζ ζοκεπχξ ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ ανπαίαξ ηέπκδξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ κέαξ, εκχ ηάκεζ θυβμ βζα 

δζαιάπδ ανπαίςκ ηαζ ιμκηένκςκ. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ ςζηυζμ ιαξ 

εκδζαθένμοκ μζ παναηδνήζεζξ ζημ ηνίημ πνμμίιζμ, ηαεχξ αοηυ είκαζ, πμο ακαθένεηαζ 

ζηδκ πενίμδμ πμο ιεθεηάιε.  

Γζα ημκ Vasari είκαζ πνμθακέξ πςξ δ ηνυπμκ ηζκά «ζδακζηή» βθοπηζηή είκαζ 

αοηή πμο ιζιείηαζ ηζξ θεβυιεκεξ «ηαθέξ ιμνθέξ»
276

 ηςκ ανπαίςκ, βζα αοηυ ηαζ εεςνεί 

πςξ ιέπνζ ηδκ πνχηδ επμπή ηδξ ακαβέκκδζδξ ηςκ ηεπκχκ παναηδνμφκηακ ιζα 

                                                             
273Ωξ δζαιάπδ ιεηαθνάγεηαζ ημ paragone. 
274Ζ πνχηδ έηδμζδ δδιμζζεφηδηε ζηα 1550: Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori 

italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri. Nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Φθςνεκηία 

1550. Ζ δεφηενδ ζηα 1568: Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue 

insino a' tempi nostril, Nell'edizione per i tipi di Giunti, Φθςνεκηία, 1568. 
275Ο Vasari επζιεθήεδηε ηδξ έηεεζδξ ανπαζμηήηςκ ημο Cosimo A‟ ηαζ θεζημονβμφζε ςξ ιεζάγςκ βζα 

θμβανζαζιυ ημο Φναβηίζημο ηςκ Μεδίηςκ βζα ηδκ απυηηδζδ κέςκ. Βθ. Galdy 2012 ζεθ.101-108, 

Mozzati 2006 ζεθ.79 
276“buone figure”. Milanesi 1878 ηι.1 ζεθ.225. Γζα ηδκ εθθδκζηή ιεηάθναζδ ημο πνμμζιίμο ηδξ πνχηδξ 

επμπήξ αθ. Πακαβζχηδξ Κ. Ηςάκκμο, «Οζ αίμζ ημο GiorgioVasari. Σα πνμμίιζα ζηζξ ηνεζξ επμπέξ (1550, 

1568)» ζημ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ηπ.5, ηαθμηαίνζ 2016, ζεθ.141-161.   
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παναηιή ζηδ βθοπηζηή
277

, παναηηδνίγμκηαξ ηα ένβα πμο πανήπεδζακ ςξ ηυηε 

«ακδνείηεθα» ηαζ «πμκηνμημπζέξ»
278

, ηαεχξ δεκ ιζιμφκηακ ηδκ «ηαθή ανπαία»
279

 

ηέπκδ. Κφνζα αζηία βζα ηδκ ζζπφμοζα ηαηάζηαζδ εεςνεί πςξ απμηεθεί δ επζηνάηδζδ 

ηδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ, ηαεχξ έηζζ ηαηαζηνάθδηε ηαζ ηαηαδζηάζηδηε μηζδήπμηε 

ιπμνμφζε κα ζοκδεεεί ιε ημκ παβακζζιυ. Γζα αοηυ ηαζ ιυκμ, υηακ ακαζηάθδηακ ηα 

«ηαθά βθοπηά» εβηαηέθεζρακ μζ βθφπηεξ ηζξ παθαζέξ ιακζένεξ, επέζηνερακ ζηδ 

ιίιδζδ ηςκ ανπαίςκ
280

 ηαζ λέθοβακ απυ ηδκ αδέλζα εθθδκζηή ιακζένα, υπςξ ηαζ απυ 

εηείκδ ηςκ βυηεςκ
281

.     

Ο ηαευθμο ιεηνζυθνςκ Vasari, πενζβνάθεζ ηδ αεθηίςζδ, πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηζξ δφμ πνχηεξ επμπέξ, υιςξ ζδιεζχκεζ πςξ μζ βθφπηεξ ηδξ 

ηνίηδξ επμπήξ ήηακ μζ ηαθφηενμζ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα «ακηέλμοκ ζηδ ζφβηνζζδ ιε ημοξ 

ανπαίμοξ»
282

, δζαηοπχκμκηαξ δδθαδή ηδκ άπμρδ πςξ δ ανπαζυηδηα απμηεθεί ιέηνμ 

ζφβηνζζδξ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηαθθζηεπκχκ. Δπζπθέμκ, μζ ανπαίμζ ηαθθζηέπκεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ςξ αοεεκηίεξ, αθμφ ζδιεζχκεζ πςξ ένβα ηαθθζηεπκχκ ηδξ δεφηενδξ 

επμπήξ απμηημφζακ εβηονυηδηα, επεζδή δδιζμονβμφκηακ ζφιθςκα ιε ημ πανάδεζβια 

ηςκ ανπαίςκ. Απυ ηα ένβα αοηά υιςξ απμοζίαγε δ ηεθεζυηδηα, δ μπμία επζηεφπεδηε 

απυ ημοξ βθφπηεξ, πμο είδακ ηα πζμ δζάζδια αβάθιαηα ηδξ ανπαζυηδηαξ κα 

ακένπμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα «ηα μπμία ζηδ βθοηφηδηά ημοξ ηαζ ζηζξ μλφηδηέξ ημοξ, ιε 

ζανηχδεζξ απμθήλεζξ ακηθδιέκεξ απυ υ,ηζ ηαθφηενμ εη ημο θοζζημφ, ιε μνζζιέκεξ 

πεζνμκμιίεξ, πμο δεκ ζοζηνέθμκηαζ εκηεθχξ αθθά ιε ηίκδζδ ζε ηάπμζα ιένδ, 

επζδεζηκφμκηαζ ιε ιζα εοπανέζηαηδ πάνδ»
283

.  

Κζ ακ μζ βθφπηεξ ηδξ ηνίηδξ επμπήξ ζφιθςκα ιε ημκVasari έθηαζακ ηδκ 

ηεθεζυηδηα, ηαεχξ ανήηακ ημκ «ηαθυ ηνυπμ», ημ επίηεοβια εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

ηαθθζηέπκδ ήηακ αηυιδ ιεβαθφηενμ, αθμφ ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ βθοπηά 

«ακχηενα απυ υθα ηα ανπαία»
284

. Ο ηαθθζηέπκδξ αοηυξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημκ 

«divino», υπςξ ημκ παναηηδνίγεζ, Michelangelo, ημο μπμίμο ηα βθοπηά δζαηνίκμκηαζ 

απυ «ιζα πμθφ πζμ απυθοηδ ηεθεζυηδηα» απυ αοηή ηςκ ανπαίςκ ιε απμηέθεζια κα 

                                                             
277Milanesi 1878 ηι.2 ζεθ.95. Πνμμίιζμ δεφηενδξ επμπήξ ηπ.6, ηαθμηαίνζ 2017, ζεθ.124-125. 
278“quei fantocci e quelle goffezze”, Milanesi 1878 ηι.1 ζεθ.233, Ηςάκκμο 2016 ζεθ.153. 
279“Buona antica”, Milanesi 1878 ηι.1 ζεθ.223, Ηςάκκμο 2016 ζεθ.153. 
280Milanesi 1878 ηι.1 ζεθ.241, Ηςάκκμο 2016 ζεθ.157. 
281Milanesi 1878 ηι.2 ζεθ.99, Ηςάκκμο 2017 ζεθ.125. 
282Milanesi 1878 ηι.2 ζεθ.106, Ηςάκκμο 2017 ζεθ.129. 
283Milanesi 1879 ηι.4 ζεθ.9-10, Ηςάκκμο 2017 ζεθ.131.  
284Milanesi 1879 ηι.4 ζεθ.13-15, Ηςάκκμο 2017 ζεθ.133. 
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«είκαζ αδφκαημ κα δεζ ηακείξ ηαθφηενα»
285

. Έζης ηζ ακ μ ζοββναθέαξ βνάθεζ ημοξ 

αίμοξ ηζ άθθςκ βθοπηχκ, χζηε ημ ένβμ ημο κα είκαζ πζμ μθμηθδνςιέκμ, βζα ηακέκα 

δεκ ζδιεζχκεζ ζε ηέημζμ ααειυ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημο, ή ημ βεβμκυξ υηζ δ ηέπκδ ημο υπζ 

ιυκμ έθηαζε, αθθά λεπέναζε αοηή ηςκ ανπαίςκ.  

Ο εαοιαζιυξ ημο βζα ημκ Michelangelo ιάθθμκ ζηάεδηε δ αζηία, πμο δεκ 

αθζενχκεζ λεπςνζζηά ηεθάθαζα ζε πμθθμφξ βθφπηεξ ηαζ πμο βεκζηυηενα δεκ 

αζπμθείηαζ ηυζμ ιε ηδ βθοπηζηή παναβςβή ζηδ Ρχιδ
286

. Δλαζνέζεζξ απμηεθμφκ μζ 

Leone Leoni ηζ μ βζμξ ημο Pompeo (1530-1608)
287

, μ Guglielmo della Porta (1510-

1577) βα ημκ μπμίμ ζδιεζχκεζ εκ ζοκημιία ηα ηφνζα ζδιεία ζηδκ ηανζένα ημο, μ 

Tommaso della Porta, μ πνεζαφηενμξ (1520-1567)
288

, μ Tiberio Calcagni (1532-

1565)
289

 ηζ μ Bartolomeo Ammannati
290

. Ο ιυκμξ απυ ημοξ παναπάκς πμο 

ακαθένεηαζ ζε λεπςνζζηή αζμβναθία είκαζ μ Leone Leoni, εκχ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ 

ζδιεζχκμκηαζ μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηανζένα ημοξ ιέζα ζε αίμοξ 

ηαθθζηεπκχκ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδέμκηακ. 

ηα 1568 ιε ηδκ επακέηδμζδ ηςκ Βίωλ, ιυθζξ ηέζζενα πνυκζα απυ ημκ εάκαημ 

ημο Michelangelo, δ απμοζία ημο ιμζάγεζ κα είκαζ αζζεδηή ζηδκ ηαθθζηεπκζηή 

παναβςβή. Κακέκαξ βθφπηδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ, πμο ιεζμθάαδζε ιεηαλφ ηδξ επμπήξ 

ημο Buonarotti ηαζ ηδξ επμπήξ ημο Gian Lorenzo Bernini δεκ ακαθένεηαζ ζε ηαιία 

πδβή ιε ημοξ ιεβαθμπνεπείξ παναηηδνζζιμφξ πμο ζοκυδεοακ ηα μκυιαηα αοηχκ ηςκ 

δφμ ζηα βναπηά. Μεηά ημκ εάκαημ ημο Michelangelo, ηζ ςξ ηδκ πενίμδμ πμο 

δναζηδνζμπμζήεδηε μ Gian Lorenzo, πμθθμί ηαθθζηέπκεξ πέναζακ ζηδκ αθάκεζα, 

ηαεχξ ηα ιεβάθα αοηά μκυιαηα ιμζάγεζ κα ημοξ έπμοκ επζζηζάζεζ ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ ακαθένμκηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πδβέξ. Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ζοββναθέα 

ηδξ επυιεκδξ πενζυδμο απμηεθεί μ Raffaelo Borghini, μ μπμίμξ ημ 1584 ζημ Il riposo 

ακαθένεζ θίβμοξ ζφβπνμκμοξ ημο ηαθθζηέπκεξ, απυ ημοξ μπμίμοξ υθμζ, είηε 

ηαηάβμκηακ απυ ηδκ Σμζηάκδ
291

, είηε δναζηδνζμπμζμφκηακ ζηδ Φθςνεκηία ηαζ ζοπκά 

ήηακ ζοκενβάηεξ ημο Michelangelo.  

                                                             
285Αοηυεζ. 
286ηδκ πνχηδ έηδμζδ ηςκ αίςκ αθζενχκεζ λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ ιυκμ ζημκ Lorenzetto. Extermann 
2013 ζεθ.91-92. 
287Vasari Milanesi 1881 ηι.VII, ζεθ. 540. 
288Αοηυεζ ζεθ. 550. 
289Αοηυεζ ζεθ.243. 
290Vasari Milanesi 1881 ηι.VII, ζεθ.95-100, ηι. VIII, ζεθ.91,92,99, 153, 220. 
291ημ ηέηανημ αζαθίμ βίκεηαζ ακαθμνά ζημκ Ammannati. Borghini 1584 ζεθ.110. Βθ. επυιεκμ 
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Απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο επυιεκμο αζχκα αοημί πμο πανμοζζάγμοκ 

εκδζαθένμκ βζα ηζξ απυρεζξ ημοξ είκαζ μζ Giovan Pietro Bellori ηαζ Vincenzo 

Giustiniani. Ο πνχημξ ζημ ένβμ ημο Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, 

ζδιεζχκεζ πςξ δ ζφβπνμκδ βθοπηζηή ηαθθζηεπκζηή παναβςβή έπαζε ελαζηίαξ ηδξ 

δζαιάπδξ ακάιεζα ζηδ γςβναθζηή, αθθά ηαζ ηδκ ανπαία βθοπηζηή, ηαζ πςξ απυ ηδ 

βθοπηζηή απμοζζάγεζ ιζα ελέπμοζα πνμζςπζηυηδηα, αθμφ υζα ζπμοδαία ένβα 

δδιζμονβήεδηακ άκδηακ ζημκ Michelangelo
292

. Ακηίζημζπδ είκαζ ζπεδυκ ηζ δ άπμρδ 

ημο Vincenzo Giustiniani, μ μπμίμξ ζδιεζχκεζ πςξ βζα ηάεε αζχκα οπάνπεζ ιυκμ έκαξ 

ελαζνεηζηυξ βθφπηδξ ηαζ βζα ημκ 16
μ
 ήηακ μ Michelangelo

293
. Αηυιδ ηαζ ηαηά ημκ 19μ 

αζχκα υηακ μ Leopoldo Cicognara ζοκέβναρε ημ πμθφημιμ ένβμ ημο βζα ηδκ ζζημνία 

ηδξ βθοπηζηήξ, ακαθένεηαζ ιυκμ επζβναιιαηζηά ζε βθφπηεξ υπςξ μ Giambologna, 

Flaminio Vacca ηζ μ Ammannati
294

. Απυ ημοξ θίβμοξ ηαθθζηέπκεξ ζημοξ μπμίμοξ 

αθζενχκεζ μνζζιέκεξ ζεθίδεξ παναπάκς είκαζ μ Guglielmo della Porta βζα ημκ μπμίμ 

ακαθένεζ ζε ανηεηά ζδιεία πςξ επδνεάζηδηε απυ ημ ζηοθ ημο Michelangelo
295

. 

Ωζηυζμ, αοηυ πμο έπεζ αλία κα ηναηήζμοιε απυ ημ ηείιεκμ ημο Cicognara, 

είκαζ δ ζδιείςζδ πςξ ιεηά ημκ Michelangelo εβηαηαθείπεηαζ δ ιίιδζδ ηςκ ανπαίςκ 

ιμηίαςκ, ηαζ μζ βθφπηεξ πνμζπαεμφκ κα ιζιδεμφκ πςνίξ επζηοπία ημ «ημθιδνυ ηαζ 

πενήθακμ ζηοθ» ημο, πάκμκηαξ έηζζ ηάεε πνςημηοπία ηαζ δδιζμονβχκηαξ ηέπκδ 

ηαηχηενδ ημο Buonarotti
296

. Ζ εεχνδζή ημο ιμζάγεζ κα απδπεί εηηυξ απυ ηδκ 

πνμζςπζηή ημο άπμρδ ηαζ ημ πκεφια, πμο επζηναημφζε βζα ανηεηυ ηαζνυ πενί 

ηαηάπηςζδξ ηδξ ηέπκδξ ηδξ βθοπηζηήξ, πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ έθθεζρδ ηεζιέκςκ 

βζα ηδ βθοπηζηή ημο δεφηενμο ιζζμφ ημο 16
μο

 αζχκα, ηαεχξ, υπςξ ζδιεζχκεζ ηζ δ 

Liliana Barroero, βζα πμθθμφξ μ Michelangelo ηζ μ Bernini ιμκμπςθμφζακ ημ 

εκδζαθένμκ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ βθοπηζηήξ βζα ημοξ δφμ αοημφξ αζχκεξ
297

. 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, μζ θυβμζ πμο παναηδνείηαζ αοηή δ ιείςζδ είκαζ ηνεζξ. 

Πνχημκ, δ επζηνάηδζδ ηδξ γςβναθζηήξ ζημ θεβυιεκμ paragone, μζ θυβμζ βζα ημοξ 

μπμίμοξ πνμηθήεδηε αοηυ λεπενκμφκ ηα εειαηζηά υνζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

                                                                                                                                                                              
ηεθάθαζμ βζα ηα ζπυθζα ημο ζημκ Giambologna. 
292“Ma alla Scoltura manca fin' bora lo finitore f per non efferfiquefta inalzata al pari della pittura fua 

compagna, e refiando priui li marmi dell' hifloria» vantandoli filo di alcune poche Fìatue, ofiano dì 

Michel Angelo t all' antiche inferiori”. Bellori 1672 ζεθ.12. 
293Giustiniani 2006 ζεθ.51-60. 
294Cicognara 1825 βζα ημκ Giambologna ζεθ.100, βζα ημκ Flaminio Vacca ζεθ.338 ηαζ βζα ημκ 

Ammannati ζεθ.98,100,244. 
295Cicognara 1825 ζεθ.333-337. 
296Cicognara 1825 ζεθ.259 “Ardito e fiero”. 
297Barroero 2012 ζεθ.9. 
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Γεφηενμκ, δ φπανλδ ανπαίςκ αβαθιάηςκ ζηζξ ζοθθμβέξ ηςκ πενζζζυηενςκ 

ζοθθεηηχκ, ηάθοπηε ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ επζεοιία ημοξ βζα απυηηδζδ βθοπηχκ ιζαξ 

ηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ηςκ ζοκηδνδηχκ ημ ηάεε εναφζια ιπμνμφζε κα απμηηήζεζ ηδ 

ιμνθή πμο εηείκμζ επζεοιμφζακ
298

. Σέθμξ, υπςξ ιανηονμφκ ηζ μζ πδβέξ, μ θυβμξ πμο 

δεκ οπήνλε ανηεηή ειπζζημζφκδ ζημ ηαθέκημ, ηςκ βθοπηχκ ημο δεφηενμο ιζζμφ ημο 

16
μο

 αζχκα ήηακ πςξ δεκ εεςνμφκηακ ανηεηά ηαθακημφπμζ υζμ μ Michelangelo ηζ έηζζ 

δεκ εα πανήβαβακ ζηακμπμζδηζηά ένβα.    

Οζ απυρεζξ αοηέξ επζηνάηδζακ ςξ ημκ 19
μ
 αζχκα ηζ είπακ ςξ απμηέθεζια δ 

βθοπηζηή παναβςβή ημο δεφηενμο ιζζμφ ημο 16
μο

 αζχκα κα ιδκ έπεζ ιεθεηδεεί, πςνίξ 

ςζηυζμ αοηυ κα ζοκεπάβεηαζ πςξ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηά δείβιαηα αοηήξ. Οζ 

ηφνζεξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ενβαζηδνίςκ ήηακ δ παναβςβή βθοπηχκ ιζηνμφ 

ιεβέεμοξ, ζοκήεςξ ακάβθοθςκ, αθθά ηαζ ημ ειπυνζμ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ, 

αθμφ δ δδιζμονβία εκυξ δζάζδιμο ηαθζημφ ικδιείμο, δ ιζαξ εζηυκαξ αςιμφ (pala d‟ 

altare), ήηακ παναββεθίεξ, πμο δφζημθα ακαεέημκηακ ζε ηάπμζμκ βθφπηδ
299

. 

Ονζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ παναββεθζμδυηεξ ειπζζηεφηδηακ ηάπμζμοξ 

ηαθθζηέπκεξ ιε ζδιακηζηέξ παναββεθίεξ εα ελεηαζεμφκ εδχ, αθθά ηαζ ζηα επυιεκα 

ηεθάθαζα. 

Ζ ζοκεπήξ εκαζπυθδζδ ιε ηα ανπαία βθοπηά είπε ςξ απμηέθεζια ηα κέα ένβα, 

πμο ζοκέεεηακ μζ βθφπηεξ κα ήηακ έκα αιάθβαια ανπαίαξ ηαζ ζφβπνμκδξ ηέπκδξ. Έκα 

δείβια ηέημζμο είδμοξ ηέπκδξ απμηεθεί δ Cappella Caetani (εζη.7.1) ζηδ Santa 

Pudenziana ζηδ Ρχιδ
300

. ηακ μ Πάπαξ ίλημξ Δ‟ ακέεεζε ζημκ ηανδζκάθζμ Enrico 

Caetani (1550-1599) ηδκ επζιέθεζα ηςκ ένβςκ ζοκηήνδζδξ ηδξ εηηθδζίαξ, εηείκμξ 

απμθάζζζε κα πνμζεέζεζ έκα πανεηηθήζζ βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο, ημ μπμίμ έιεθθε κα 

λεπςνίγεζ βζα ηδκ ζδζαίηενδ δζαηυζιδζδ ημο. Ζ ζεζνά ηαθθζηεπκχκ πμο ενβάζηδηακ 

ζε αοηυ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ηιδιάηςκ ημο πανεηηθδζίμο ζφιθςκα ιε ημ πανάδεζβια 

ηδξ ανπαίαξ ηέπκδξ είπακ ςξ απυημημ κα οθμπμζδεεί έκα ζδζαίηενμ απμηέθεζια
301

. 

Σδκ επζιέθεζα ημο πνμβνάιιαημξ είπακ ηονίςξ μ ανπζηέηημκαξ Francesco Caprani da 

Volterra (π.1530-1594) ηζ μ βθφπηδξ ηαζ ζοκηδνδηήξ Giovanni Battista della Porta 

(1542-1597), εκχ ιεηαλφ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο ζοβηαηαθέβμκηαζ μ Antonio Calcagni 

(1536-1593) ηζ μ Pietro Paolo Olivieri (1551-1599). Οζ ενβαζίεξ λεηίκδζακ βφνς ζηα 

                                                             
298Robertson 1992 ζεθ.240-241. 
299Sapori 2012 ζεθ.11-12  
300Γζα ημ πανεηηθήζζμ αθ. Gori 2012 ζεθ.263-285 ηαζ Sénéchal 1995 ζεθ.37-42. 
301Ζ ζοθθμβή ηδξ μζημβέκεζαξ ακαθένεηαζ απυ ημκ Aldrovandi. Aldrovandi ζεθ.197. 
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1589-1590 ηαζ εηηυξ απυ ηα ένβα, πμο δδιζμφνβδζακ μζ παναπάκς ηαθθζηέπκεξ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζαηυζιδζδ ηαζ κέμ-ακαηαθοθεέκηα ανπαία ιάνιανα. Οζ 

δφμ ηίμκεξ εηαηένςεεκ ηδξ εζηυκαξ αςιμφ είκαζ ιενζηά ιυκμ απυ ηα εονήιαηα, πμο 

αθαζνέεδηακ απυ ημ θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ ιε ιεβάθδ εοημθία, πάνζξ ηδ εέζδ ημο 

camerlengo πμο ηαηείπε μ ηανδζκάθζμξ ηαζ ηηήημναξ ημο πανεηηθδζίμο, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία είπε πνδζηεί δζαπεζνζζηήξ ηςκ ζδζςηζηχκ ηαζ δδιυζζςκ ανπαζμηήηςκ
302

. Ζ 

ζδζαζηενυηδηα ηςκ ιανιάνςκ, ηαεχξ είκαζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ πνςιαηζζηά, είκαζ 

αοηή πμο ηάκεζ ηδ δζαηυζιδζδ ημο πανεηηθδζίμο ηυζμ λεπςνζζηή. Γζαηνίκεηαζ δ 

επζννμή απυ ηδκ πμζηζθμπνςιία, πμο παναηηήνζγε ηα ανπζηεηημκήιαηα ηδξ 

ανπαζυηδηαξ ηαζ ζδζαίηενα αοηά ηςκ αογακηζκχκ πνυκςκ
303

. 

Σμ απμηέθεζια ηςκ ενβαζζχκ ηαζ μζ έπαζκμζ, πμο έθααακ δείπκμοκ πςξ ζηδ 

ιεηά ημ Σνέκημ επμπή, ηαζ ιάθζζηα ζηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 16
μο

 αζχκα, δ ζηάζδ 

πνμξ ημ ανπαίμ πανεθευκ ιμζάγεζ κα είκαζ πζμ δεηηζηή ακ ηνίκμοιε απυ ηδκ αθθαβή 

ζηάζδξ ημο Πάπα. Γζυηζ ιπμνεί μ Paleotti κα δζαηήνοηηε πςξ ηα ένβα αοηά εα έπνεπε 

κα ηαηαζηναθμφκ
304

 ηζ μ Πάπαξ Πίμξ Δ΄ κα πνμζπάεδζε κα απμηνέρεζ ημοξ πζζημφξ 

κα ηα εαοιάγμοκ, υιςξ μ Πάπαξ ίλημξ Δ‟ πνμζπάεδζε κα ανεζ ιζα ιέζδ θφζδ ιέζς 

ημο «ελαβκζζιμφ» ηςκ ένβςκ ημο παβακζζηζημφ πανεθευκημξ. Έηζζ, ζε ανηεηέξ 

παναββεθίεξ, πμο έβζκακ απυ ηδκ εηηθδζία, δ ζφβπνμκδ ηαθθζηεπκζηή παναβςβή 

«ζιίβεζ» ιε ηδκ ανπαία. Ο ζοβηεηνζιέκμξ Πάπαξ είκαζ βκςζηυξ βζα ηδ θνμκηίδα πμο 

επέδεζλε πνμξ ημοξ ανπαίμοξ ηίμκεξ αοημηναηυνςκ, αθθά ηαζ πνμξ ημοξ αζβοπηζαημφξ 

μαεθίζημοξ.  

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μαεθίζηςκ (εζη.7.2-7.3) πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ 

ζημ ηέκηνμ ιζαξ πθαηείαξ θνυκηζγε, εηηυξ απυ ηα ζενμβθοθζηά ζφιαμθα, κα οπάνπεζ 

πάκς ζε αοημφξ ηζ έκα πνζζηζακζηυ. ηδκ απυθδλδ ηαεεκυξ ημπμεεηήεδηε έκαξ 

πάθηζκμξ ζηαονυξ, ημκ μπμίμ είπε παναββείθεζ μ Πάπαξ, βζα κα εοιίγεζ ηδκ 

επζηνάηδζδ ημο ηαονμφ έκακηζ ηςκ εζδχθςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ αοηά πμο ηάπμηε 

απμηεθμφζακ ζφιαμθα εζδςθμθαηνίαξ ιεηαηνάπδηακ ζε ζφιαμθα ημο πνζζηζακζζιμφ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηζυκςκ δεκ ημπμεεηήεδηακ απθά ηαονμί αθθά αβάθιαηα 

Αβίςκ. ηδκ πυθδ ημο Αβίμο Πέηνμο δεκ εα ιπμνμφζε κα απμοζζάγεζ έκα άβαθιά ημο 

απυ έκα ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ Ρχιδξ (εζη.7.4-7.6), αθθά ηαζ ημο δεφηενμο 

                                                             
302Lanciani 1912 ζεθ.191-192. 
303Βθ. παναπμιπή 290. 
304Βθ. ηεθάθαζμ 3. 
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ζδιακηζηυηενμο Αβίμο ημο ηαεμθζηζζιμφ, ημο Αβίμο Παφθμο (εζη.7.7-7.8). Με ηδκ 

πνμζεήηδ ημο ηαονμφ ζημοξ μαεθίζημοξ ηαζ ηςκ αβαθιάηςκ ημο Πέηνμο ηαζ 

Παφθμο ζημοξ ηίμκεξ, ηςκ πνζζηζακχκ δζαδυπςκ ημο Ρςιφθμο ηαζ ημο Ρέιμο, μ 

ίζημξ Δ΄ δδιζμφνβδζε ζοιαμθζηά ηνυπαζα ημο ενζάιαμο ηδξ πνζζηζακμζφκδξ έκακηζ 

ημο παβακζζιμφ
305

. 

Σδκ οθμπμίδζδ ηςκ αβαθιάηςκ ακέθααακ μ Tommaso della Porta (π.1546-

1606) ηζ μ Leonardo Sormani (π.1550-π.1590). Σμ πνχημ ημπμεεηήεδηε ζημκ Κίνλα 

ηνπ Σξαϊαλνύ (Colonna Traiana)
306

 ηαζ ημ δεφηενμ ζημκ Κίνλα ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ 

(Colonna Aureliana ή αθθζχξ Antonina). Δηηυξ απυ ηδ ιεθέηδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 

ηςκ αβαθιάηςκ ηςκ Αβίςκ οπήνλε ηαζ θνμκηίδα βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ηζυκςκ ηδκ 

μπμία ακέθααε μ Domenico Fontana (1543-1607)
307

. Ηδζαίηενα δ Colonna Aureliana 

ηαζ μζ πανειαάζεζξ ηςκ δζάθμνςκ ηαθθζηεπκχκ απμηεθμφκ έκα πναβιαηζηά 

εκδζαθένμκ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ, αθμφ, εηηυξ απυ ηζξ πνμζεήηεξ, πμο έβζκακ ζηα 

ακάβθοθα, πνμζηέεδηε ηαζ ιζα επζβναθή δ μπμία απέδζδε θακεαζιέκα ημκ ηίμκα ζημκ 

Ακημκίκμ Πίμ. Δπεζδή μ ηίμκαξ είπε οπμζηεί ανηεηέξ θεμνέξ απυ ζεζζιμφξ, μ βθφπηδξ 

Silla Longhi (1569-1622) ηέεδηε επζηεθαθήξ ηδξ ζοιπθήνςζδξ ηςκ ακάβθοθςκ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνχηδ φθδ ιάνιανα, πμο αθαζνέεδηακ απυ ημ Septizonium 

(εζη.7.9)
308

. ηα ακάβθοθα, πμο δδιζμονβήεδηακ δζαηνίκμκηαζ ιε αεααζυηδηα δφμ 

ηαθθζηέπκεξ εη ηςκ μπμίςκ μ έκαξ ήηακ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηδκ ανπαία ηέπκδ (εζη.7.10) 

ηαζ ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ιε ημκ Longhi
309

. Ο άθθμξ βκχνζγε ηαθφηενα ηδ ιεζαζςκζηή 

ηέπκδ, αθμφ μζ ιμνθέξ, πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ, παναπέιπμοκ ζηδκ ζηαηζηυηδηα ηδξ 

ηέπκδξ ημο ιεζαίςκα (εζη.7.11). Δπζπνυζεεηα, δζαηνίκμκηαζ ηζ άθθμζ βθφπηεξ πμο 

αζπμθμφκηακ ιε ιζηνυηενα εναφζιαηα, έκαξ εη ηςκ μπμίςκ δδιζμφνβδζε ιζα ιμνθή 

πμθειζζηή ιε έκα ηνυπμ πμο εοιίγεζ πενζζζυηενμ ηδ βθοπηζηή ημο Michelangelo ηζ 

υπζ ηυζμ ηδκ ανπαία πθαζηζηή (εζη.7.12)
310

.  

Σδκ ίδζα πενίμδμ μ ίζημξ Δ‟, έδεζλε θνμκηίδα βζα ηα οδνεοηζηά πνμαθήιαηα 

ηδξ πυθδξ ιε ηδκ παναββεθία εκυξ ζδιακηζημφ βζα αοηή ένβμο, ηδξ Fontana dell‟aqua 

                                                             
305Mandel 1992 ζεθ.664. 
306Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζςπμβναθίεξ ζημκ ηίμκα αθ. Conti 2015  ζεθ.296-
301. 
307Martines 1985 ζεθ.179. 
308 Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ ημο Septizonium ηαζ ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ ιανιάνςκ ζημκ ηίμκα αθ. Pappelau 2017 ζεθ. 357-379. 
309Martines 1985 ζεθ.206. 
310Αοηυεζ. 
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Felice (εζη.7.13-7.14). Οζ ηαθθζηέπκεξ πμο ακέθααακ ηδκ οθμπμίδζδ ήηακ μ Domenico 

Fontana, ςξ ανπζηέηημκαξ ηαζ μζ βθφπηεξ Prospero Bresciano (1555-1599) ηαζ 

Leonardo Sormani βζα ηδ ιμνθή ημο Μςοζή, μ Giovanni Battista della Porta (1535-

1615) βζα ημ δελί ακάβθοθμ ηζ μζ Flaminio Vacca (1538-1605) ηαζ Pietro Paolo 

Olivieri (1551-1599) βζα ημ ανζζηενυ. Καεέκαξ απυ αοημφξ ημοξ βθφπηεξ είπε 

αζπμθδεεί ιε ηδ ζοκηήνδζδ ηζ έηζζ υθμζ βκχνζγακ πχξ κα ιζιδεμφκ ηδκ ανπαία ηέπκδ 

ζηα ένβα πμο είπακ κα δδιζμονβήζμοκ βζα ημ εκ θυβς ένβμ. Αηυια ηζ υηακ αοηυ 

βζκυηακ ιάθθμκ ηάπςξ απμηοπδιέκα, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Prospero Bresciano, 

μ μπμίμξ ηαηαηνίεδηε, υπςξ είκαζ ειθακέξ απυ ηζξ πδβέξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

απέδςζε ηδ ιμνθή ημο Μςοζή
311

. Ο ζημπυξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο αβάθιαημξ ςζηυζμ 

ήηακ κα παναπέιπεζ δ ιμνθή ημο Μςοζή ζημκ Πάπα, μ μπμίμξ έθενε κενυ ζηδκ 

πυθδ, υπςξ μ πνχημξ ιε ημ εαφια ημο πηοπήιαημξ ηδξ νάαδμο ημο ζηδκ πέηνα
312

. Σμ 

ικδιείμ πμο απμηεθεί πανάδεζβια ιζαξ κέαξ δδιζμονβίαξ δ μπμία ιζιείηαζ ηα ιμηίαα 

ηδξ ανπαζυηδηαξ, ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ ιεηαθμνά ηδξ εηηθδζίαξ πμο ενζαιαεφεζ, 

ηαεχξ ζπεδζάζηδηε βζα κα ελοικήζεζ ηδ ζηναηδβζηή ιζαξ κέαξ πνζζηζακζηήξ Ρχιδξ 

ααζζζιέκδ ζηζξ δυλεξ ημο πανεθευκημξ
313

.   

 

Ο Michelangelo ιπμνεί πμηέ κα ιδκ εκδζαθένεδηε κα αθήζεζ ιζα 

«παναηαηαεήηδ» ζε υηζ αθμνά ηδκ ηέπκδ ημο. ε ηάπμζα απυ ηα ένβα, πμο 

βνάθηδηακ ιεηά ημκ εάκαημ ημο, δζαηοπχκεηαζ δ άπμρδ πςξ ηάεε κέμ βθοπηυ πμο 

δδιζμονβμφκηακ εα έπνεπε κα ζοβηνζεεί ιε ηα δζηά ημο, αθμφ εηείκμξ αθμιμίςζε 

ίζςξ ηδκ ανπαζυηδηα ηαθφηενα απυ ηάεε ζοβηαζνζκυ ημο. Γζα αοηυ εκδεπμιέκςξ ηαζ 

ηάπμζμζ ηαθθζηέπκεξ ιμζάγεζ κα έπμοκ επδνεαζηεί «έιιεζα» απυ ηδκ ανπαζυηδηα,  

αθμφ ηδκ έπμοκ ενιδκεφζεζ ζηα ένβα ημοξ υπζ ιέζα απυ ιζα πνμζςπζηή ημοξ ζημπζά, 

αθθά ιέζα απυ ηδ ιζπαδθαββεθζηή ηέπκδ, υπςξ ζοκέαδ ζε μνζζιέκα ζδιεία ζημκ 

ηίμκα ημο Μάνημο Αονδθίμο. πςξ είκαζ θοζζηυ, δεκ έπναλακ υθμζ μζ ηαθθζηέπκεξ ημ 

ίδζμ, αθμφ ιενζημί, επακενιήκεοζακ ηδκ ανπαία ηέπκδ ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ. 

Έπμκηαξ ελεηάζεζ θμζπυκ ημ ηθίια, πμο επζηναημφζε ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

                                                             
311Δλαζηίαξ ηςκ δνζιφηαηςκ ηνζηζηχκ πμο έθααε δεκ λεπάζηδηε απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο 17μο αζ.  υπςξ 

μ Baglione, μ μπμίμξ δεκ ζδιεζχκεζ ζδζαίηενα εεηζηά ζπυθζα βζα ημ ένβμ ημο Bresciano. Βθ. Baglione 

1642 ζεθ.43 ηαζ Neri 2012 ζεθ.303 βζα ιζα ιεθέηδ ηδξ πνυζθδρδξ ηςκ βθοπηχκ ημο 16μο αζχκα απυ 

ημοξ ιεηαβεκέζηενμοξ ζοββναθείξ. 
312Marder 1992 ζεθ.523. 
313Αοηυεζ ζεθ.537. 
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ηέπκδξ βεκζηυηενα ηαζ πνμξ ηζξ παναββεθίεξ βζα ημοξ βθφπηεξ εζδζηυηενα, εα 

πενάζμοιε ζηδκ ελέηαζδ μνζζιέκςκ ηαθθζηεπκχκ μζ μπμίμζ λεπχνζζακ. 

 

 

 

 

Δζη.7.1 Cappella Caetani, π. 1590-1670, Santa Pudenziana, Ρχιδ.  
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Δζη.7.2-7.3 Pier Francesco Censore, Giovanni Battista Laurenziano, ηαπξόο ηνπ 

ίμηνπ Δ’, παθηυξ. 1586, μαεθίζημξ ζηδκ πθαηεία ημο Αβίμο Πέηνμο, Ρχιδ. 

 

 

 

 

Δζη.7.4, Δζη. 7.5 Κίνλαο ηνπ Σξαϊαλνύ, 113 ι.Υ., Οδυξ ηςκ αοημηναημνζηχκ αβμνχκ, 

Ρχιδ. 
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Δζη.7.6 Tommaso Della Porta μ Νεχηενμξ ηαζ Leonardo Sormani, Απόζηνινο Πέηξνο, 

1585-1587, Κίμκαξ ημο Σνασακμφ, Ρχιδ. 

 

 Δζη. 7.7 Κίνλαο ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ, 182-193 ι.Υ., Piazza Colonna, Ρχιδ.                         
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Δζη.7.8 Tommaso Della Porta μ Νεχηενμξ ηαζ Leonardo Sormani, Απόζηνινο Παύινο, 

1585-1588, ηίμκαξ ημο Ακηςκίκμο, Ρχιδ. 

 

Δζη.7.9 Giovannantonio Dosio, Septizonium, άπμρδ απυ ηα δοηζηά, ιέζα 16μο αζχκα 

(ιεηά ημ 1547 – πνζκ ημ 1570), πέκα ζε πανηί, ιεθάκζ, Galleria degli Uffizi, 

Φθςνεκηία. 
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Δζη.7.10 Κίμκαξ ημο Ακηςκίκμο, ζηδκή LXXXIII (θεπημιένεζα). 

 

 

Ανζζηενά: Δζη.7.11 Κίμκαξ ημο Ακηςκίκμο, ζηδκή XLIX (θεπημιένεζα). Γελζά: 

Δζη.7.12 Κίμκαξ ημο Ακηςκίκμο, ζηδκή LXX (θεπημιένεζα). 
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Δζη. 7.13, Δζη. 7.14 Prospero Fontana et. al., Fontana dell’ Acqua Felice, 1586-1588, 

Ρχιδ. 
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Κεθάλαιο 8
ο
 

Ο Guglielmo della Porta και η “Gran Scuola”. 

  

Ο Guglielmo della Porta (π. 1515–1577) ζημ λεηίκδια ηδξ ηανζέναξ ημο 

δναζηδνζμπμζμφκηακ ζηδ Γέκμαα, υπμο δ μζημβέκεζα della Porta δζαηδνμφζε 

ενβαζηήνζμ βθοπηζηήξ, ζημ μπμίμ ηαζ ιαεήηεοζε
314

. ηα 1530, ιεηά απυ ηδ βκςνζιία 

ημο ιε ημκ γςβνάθμ Perino del Vaga (1501-1547) έβζκε ζοκενβάηδξ ημο ηαζ 

ιεηαηυιζζε ζηδ Ρχιδ. Γφνς ζηα 1544-1547 μ Παφθμξ Γ‟ ακέεεζε ζημκ Perino κα 

δζαημζιήζεζ ηδ Sala Paolina ζημ Castel Sant‟ Angelo. Δηεί ανίζηεηαζ ηζ δ 

παθαζυηενδ παναββεθία, πμο βκςνίγμοιε πςξ έθααε μ Guglielmo, δ μπμία 

πενζεθάιαακε ηδ ζοκηήνδζδ ιζαξ ανπαίαξ πνμημιήξ ημο Αληωλίλνπ Πίνπ (εζη.8.1), 

έκακ ιεηαθθζηυ Δνςηζδέα ηαζ έκα ιεηαθθζηυ πμνηναίημ ημο Πάπα
315

. Με ηέημζμο 

είδμοξ ένβα ηέκηνζζε ημ εκδζαθένμκ ηςκ Farnese, μζ μπμίμζ ζφκημια ημκ εκέηαλακ ζηδ 

θίζηα ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ ηαθθζηεπκχκ, αθθά ηαζ ημο Michelangelo, μ μπμίμξ ημκ 

παναηηήνζγε ςξ «πενήθακμ ηαζ πμθφ επζιεθή» ηαζ ημκ πνυηεζκε ζημοξ Farnese ςξ 

ζοκηδνδηή
316

. 

ηα 1540 λεηίκδζε κα ενβάγεηαζ ζηδκ μζηεία ηςκ Farnese ιε ηδ ζοκηήνδζδ ςξ 

ηδκ ηφνζα εκαζπυθδζδ ημο
317

, εκχ θίβα πνυκζα ανβυηενα μνίζηδηε απυ ημκ Πάπα 

Παφθμ Γ‟ ηςκ Farnese, “Custode del Piombo” ηζ έβζκε ιέθμξ ημο ηάβιαημξ ηςκ 

Κζζηενκζακχκ. Έηημηε έβζκε μ επίζδιμξ βθφπηδξ ημο Πάπα ηαζ ιεηαλφ ημο 1546-1547 

δδιζμφνβδζε βζα αοηυκ ηα βθοπηά πμο ηαεζένςζακ ηδ θήιδ ημο, δφμ ακδνζάκηεξ ημφ 

ιε άζπνμ ηαζ ηίηνζκμ ιάνιανμ ηαζ αθάααζηνμ (εζη. 8.2)
318

. 

Ο Guglielmo della Porta επέθελε κα παναιείκεζ ζηδκ πυθδ ζε ιζα πενίμδμ πμο 

μζ πενζζζυηενμζ βθφπηεξ, υπςξ μ Bandinelli, μ Cellini ηζ μ Ammannati έθεοβακ εηηυξ 

Ρχιδξ, εκδεπμιέκςξ θυβς ημο ακηαβςκζζιμφ ημοξ ιε ημκ Michelangelo. Ο θυβμξ 

ήηακ πςξ έθααε ηδ εέζδ ημο “Custode del Piombo”
319

, ηζ έηζζ δεπυηακ ανηεηέξ 

παναββεθίεξ. Άθθςζηε, μ ίδζμξ εεςνμφζε πςξ απμηεθεί πνμκυιζμ κα γεζ ζηδ Ρχιδ, 

                                                             
314Kruft ηαζ Roth 1973 ζεθ. 893–954. 
315Masetti Zannini 1972, ζεθ. 299 ηαζ Coppel 2012 ζεθ.32. 
316«fiero e molto assiduo alle fatiche». Vasari 1568, εηδ. Milanesi, VII, ζεθ. 545. 
317Dickerson 2008 ζεθ.31.  
318Coppel 2012 ζεθ.33. 
319Γζα ηδ εέζδ αοηή ηένδζγε 800 ημνχκεξ ημ πνυκμ. Coppel 2012 ζεθ.33. 
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ηαεχξ ιυκμ εηεί εα ιπμνμφζε ηακείξ κα αεθηζςεεί ναβδαία, αθμφ εηεί ζοκδοάγμκηαζ 

ηα ανπαία ενείπζα ιε έκα ιμκαδζηυ ηθίια
320

. 

Μενζηά απυ ηα ένβα πμο βκςνίγμοιε πςξ ζοκηήνδζε μ Guglielmo ήηακ μ 

Άηιαο (εζη.8.3), ιζα Νίθε ηαζ ιζα Μαηλάδα (εζη. 8.4-8.5), μ Ζξαθιήο Farnese (εζη.5.4) 

ηαζ μ Ζξαθιήο Λαηίλν, δ Αζελά (εζη.8.6), έκαξ Πνιεκηζηήο κε παηδί (εζη.8.7)
321

 , δφμ 

Flore απυ ηα θμοηνά ημο Καναηάθθα (εζη.8.8), δφμ Βάξβαξνη απυ θνφβζμ ιάνιανμ 

(pavonazzetto) (εζη.8.9) ηαζ, πζεακυηαηα, ημ ζφιπθεβια ημο Δξκή κε Νύκθε 

(εζη.8.10).  

ε πμθθά απυ ηα παναπάκς αβάθιαηα μζ ζοιπθδνχζεζξ, πμο έηακε μ 

ηαθθζηέπκδξ έβζκακ ζφιθςκα ιε ηδ εέθδζδ ημο ηζ υπζ ζφιθςκα ιε ηδκ ανπζηή εζηυκα 

ημο ένβμο, ηδκ μπμία εα ήηακ ζε εέζδ κα ηαηακμεί, έζης ηζ ςξ έκα ααειυ, θυβς ηδξ 

ζοκεπμφξ ιεθέηδξ ηδξ ανπαζυηδηαξ, πμο πναβιαημπμζμφζε. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Πνιεκηζηή κε ην παηδί μ Aldrovandi ιαξ πθδνμθμνεί πςξ ανέεδηε ημ 

βθοπηυ ηζ έκα πένζ πμο ηναηά έκα πυδζ ιζηνμφ παζδζμφ πμο πζεακυηαηα ακήηεζ ζημ 

άβαθια
322

. Σμ ένβμ δδθαδή επακαζοκδέεδηε ιε αάζδ ιζα οπυεεζδ ηαζ ηονίςξ ημ 

πνμζςπζηυ βμφζημ ημο ηαθθζηέπκδ, μ μπμίμξ άθθαλε ηδ θμνά ημο ηεθαθζμφ ημο 

πμθειζζηή ηαζ ημο δελζμφ πμδζμφ ημο κδπίμο. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

δφμ ααναάνςκ, δ μπμία λεπςνίγεζ ηονίςξ βζα ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ημ ιμκαδζηυ 

πανάδεζβια ηδξ πενζυδμο βζα ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε πνςιαηζζηυ ιάνιανμ βζα κα 

βίκμοκ μζ πνμζεήηεξ
323

. 

ηδ Φιόξα Farnese ζοκηήνδζε ημ ηεθάθζ, ημ δελί πένζ, ημκ χιμ ιε ημ γςκάνζ, 

ημ πένζ, πμο ακαζδηχκεζ ημ θυνεια ηαζ αοηυ πμο ηναηά ιζα βζνθάκηα απυ θμοθμφδζα, 

ηα πυδζα ιε ηδ αάζδ ηαζ ηιήιαηα ημο εκδφιαημξ. Ωζηυζμ, μζ πανειαάζεζξ πμο έβζκακ 

ημ 1800 απυ ημοξ Carlo Albacini (1777-1858) ηαζ Filippo Tagliolini (1745-1809) 

ιεηέααθθακ ηδκ εζηυκα ημο βθοπημφ. Αοηυ πμο ιαξ αμδεά κα ιεθεηήζμοιε ηζξ 

                                                             
320ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο ακαθένεζ: “quest' aere, questo cielo, queste antiche rune hanno troppo gran 

forza e troppo gran privilegio. Ne altro luogo si trova, dove gl‟ ingegni nobili et pellegrin facciano 

maggior progresso ch‟ a Roma”. Gramberg 1964, I, ζεθ.124. 
321 Ο Aldrovandi ζδιεζχκεζ βζα ημκ Ζξαθιή Farnese ζεθ. 154: «Ha le gambe, e le mani moderne…», 

βζα ημκ Ζξαθιή Λαηίλν ζεθ. 152: «…A‟ l‟Hercole è stata fatta una testa moderna e una gamba», βζα ηδκ 

Αζελά ζεθ. 153: «…la testa, e le braccia, che si mostrano ignude, sono moderne», βζα ημκ Πνιεκηζηή κε 

ην παηδί ζεθ. 154: «…ha la testa, le braccia, e le gambe moderne… 
322Aldrovandi ζεθ.154. 
323Πνμζεήηεξ έβζκακ ηαζ απυ ημκ Albacini, αθθά ηαιία απυ ηζξ αθθαβέξ δεκ έπεζ θάαεζ οπυρδ ηδκ 

ανπζηή εζηυκα, ηαηά ηδκ μπμία ημ πένζ ήηακ ημπμεεηδιέκμ ςξ ζηήνζβια ζημ πθίκεμ.  
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αθθαβέξ πμο έηακε μ Guglielmo, είκαζ έκα ακηίβναθμ πμο δδιζμονβήεδηε ημκ 17
μ
 

αζχκα ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ Μαδνίηδ (εζη.8.11)
324

. Παναηδνχκηαξ ηζξ δομ εζηυκεξ 

θαίκεηαζ υηζ ημ ηεθάθζ ημο ακηζβνάθμο εοιίγεζ πενζζζυηενμ ανπαίμ άβαθια απυ υηζ 

αοηυ ημο 18
μο

 αζχκα. Ο della Porta επμιέκςξ ήηακ πζμ επζιεθήξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ 

δφμ άθθμοξ βθφπηεξ, ζημ κα ζοιπθδνχζεζ ηα ανπαία βθοπηά ιε «πεζζηζηυ» ηνυπμ. 

Φνυκηζγε δδθαδή κα ιδκ είκαζ ειθακήξ δ πανέιααζδ ημο ηαζ ημ δδιζμφνβδια ημο κα 

είκαζ υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενμ ηαζνζαζηυ ιε ημ ανπαίμ.  

Αηυιδ δομ βθοπηά ιε ηα μπμία αζπμθήεδηε ηαζ ζηάεδηακ ιάθζζηα αθμνιή 

βζα κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο ζηα αηνυθζεα αβάθιαηα, ήηακ δ Νίθε (εζη.8.4) ηαζ 

δ Μαηλάδα (εζη.8.5) βζα ηζξ μπμίεξ δδιζμφνβδζε άηνα ηαζ ηεθάθζ απυ θεοηυ ιάνιανμ, 

εκχ ημ οπυθμζπμ απμηεθμφκηακ απυ ιαφνμ
325

. ηδ δεφηενδ πνμζέεεζε ζημ ανζζηενυ 

πένζ έκα ιπμοηέημ θμοθμφδζα ηαζ ζημ δελί ιία βζνθάκηα ειπκεοζιέκμξ απυ ηδ 

ζοκηήνδζδ ηδξ Φιόξα Farnese
326

. 

Ζ ιεβαθφηενδ εκδεπμιέκςξ αθθαβή, πμο πναβιαημπμίδζε έβζκε ζημ άβαθια 

ηδξ Ρχιδξ, πμο ιεηαηνάπδηε ζε Απυθθςκα Κζεανςδυ απυ ημκ Αlbacini ηαηά ημκ 18
μ
 

αζχκα. φιθςκα ιε ημοξ Bacchi ηαζ Riebesell είπε ζοιπθδνςεεί απυ ημκ Guglielmo 

ηαεχξ μ Aldrovandi ημ πενζβνάθεζ ιε ηεθάθζ, πυδζα ηαζ ιε θίβμ παθηυ ζηα πένζα
327

, 

εκχ ζημ ζπέδζμ πμο ζχγεηαζ απυ ημκ Da Maffei-De Rossi (1704) ημ βθοπηυ θαίκεηαζ 

αηέναζμ (εζη.8.12)
328

.    

 

Ο Ηπακλήρ, ο Σαςπόρ κι ο Giovanni Battistade Bianchi. 

Tμ ένβμ, πμο ημκ έηακε πζμ δζάζδιμ ήηακ μ Ζξαθιήο Farnese. Απυ ημκ ήνςα 

πμο πανμοζζάγεηαζ ζε ακάπαοζδ, απμοζίαγακ ημ ανζζηενυ ακηζανάπζμ, ημο μπμίμο δ 

πνχηδ ακάπθαζδ έπεζ παεεί θυβς ηςκ ιεηαβεκέζηενςκ πανειαάζεςκ, εκχ οπήνπακ 

ηαζ ιενζηά ηεκά ζημ ηάης ιένμξ ηδξ βεκεζάδαξ ηαζ ζηα ιάηζα. Καηά ηδκ πνχηδ 

                                                             
324Δηηυξ απυ ηδ Flora, ζηδ Μαδνίηδ οπάνπεζ ηζ έκα ακηίβναθμ ημο Ζξαθιή Farnese. Καζ ηα δφμ 

αβμνάζηδηακ απυ ημκ Diego Velazquez ηαζ απμηεθμφκ πνήζζιεξ πδβέξ βζα ηδκ εζηυκα πμο είπακ ηα 

αβάθιαηα πνζκ ηζξ πανειαάζεζξ ηςκ ιεηαβεκέζηενςκ αζχκςκ. Βθ. Solisetal. 2010 ζεθ.396. 
325Σμ ιάνιανυ αοηυ μκμιάγεηαζ bigio morato. 
326Prisco 2007a ζεθ. 96. 
327“ha il capo, i piedi, e le mani con un poco delle braccia di bronzo, che ha quasi colore di auricalcho; 

il resto poi è di porfido, con meraviglioso artificio fatta” Aldrovandi ζεθ.147. Βθ. επίζδξ Bacchi ηαζ 
Riebesell 2011 ζεθ.14. 
328Prisco 2007a ζεθ.86. 
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ακαζηαθή, πμο δζελήπεδ ζηα Λμοηνά ημο Καναηάθθα, ημ βθοπηυ ανέεδηε πςνίξ 

πυδζα. ηακ ηα ζοιπθήνςζε μ Guglielmo επέθελε κα ηα ηάκεζ ανηεηά ιοχδδ ιε ηζξ 

θθέαεξ κα λεπςνίγμοκ εοιίγμκηαξ ημ ζηοθ ημο Michelangelo
329

 ζε ένβα υπςξ ημοξ 

θιάβνπο ημο Σαθζημφ Μκδιείμο ημο Ημοθίμο Β‟. Ίζςξ αοηυξ κα ήηακ ηζ μ θυβμξ πμο 

μ Buonarroti εηεείαζε ηυζμ αοηή ηδ ζοκηήνδζδ, ζπμθζάγμκηαξ πςξ δεκ ήηακ 

απαναίηδημ κα ημπμεεηδεμφκ ηα αοεεκηζηά πυδζα ημο αβάθιαημξ ιεηά ηδκ εφνεζδ 

ημοξ
330

 (εζη.8.13).    

ε υ,ηζ αθμνά ηδ ζοκηήνδζδ ημο ζδιακηζηυηενμο ίζςξ βθοπημφ πμο 

ακαηαθφθεδηε ηαηά ηα ιέζα ημο αζχκα ηαζ παναηηδνίζηδηε ςξ «Βνπλό Μαξκάξνπ» 

(εζη.5.3) θυβς ηςκ δζαζηάζεςκ ημο, ημ υκμια ημο Guglielmo δεκ έπεζ ζοκδεεεί ιε ημ 

ένβμ. Ακηίεεηα, μ κεχηενμξ Giovanni Battista de Bianchi (1520;-1600) ηέεδηε 

επζηεθαθήξ ηςκ ενβαζζχκ. Ο de Bianchi δμφθερε βζα ημοξ Farnese ιεβαθφηενμ 

δζάζηδια απυ υηζ μ Guglielmo, αθμφ ζοκέπζζε κα ενβάγεηαζ ηαζ βζα ημκ Odoardo. 

Ωζηυζμ, ζοκενβάζηδηακ βζα θίβα πνυκζα ιζαξ ηαζ μ Bianchi λεηίκδζε κα ενβάγεηαζ 

βζα ημοξ Farnese ημ 1574 ηαζ μ Guglielmo πέεακε ηνία πνυκζα ανβυηενα
331

.  

Πανυθμ πμο υηακ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ, πμο δέπηδηε ημ βθοπηυ 

Σαύξνο Farnese ή Σηκωξία ηεο Γίξθεο, ηάεε πανέιααζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ υκμια ημο 

De Bianchi, δ Gabriella Prisco, ααζζγυιεκδ ζημ υηζ μ Guglielmo ήηακ δζαζδιυηενμξ 

ηαζ πζμ έιπεζνμξ αθθά ηαζ ζε ηεπκζηέξ παναηδνήζεζξ, οπμζηδνίγεζ πςξ ενβάζηδηε ηζ μ 

ίδζμξ ζημ ένβμ υιςξ ιυκμ ζε ιζηνά εναφζιαηα, εκχ μ De Bianchi δδιζμφνβδζε ηα 

κέα ημιιάηζα πμο ζοιπθήνςζακ ημ ζφιπθεβια
332

. Ζ άπμρδ υηζ ζοιιεηείπε ηζ μ della 

Porta ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζημ δελί πυδζ ηδξ Γίνηδξ παναηδνείηαζ έκα 

πανάδεζβια ζοκηήνδζδξ ηοπζηυ ημο ένβμο ημο: δ πνήζδ δομ θεπηχκ ιανιάνζκςκ 

θςνίδςκ βζα ηδκ έκςζδ δφμ εναοζιάηςκ πμο δεκ ηαίνζαγακ απυθοηα
333

.  

Ο Giovanni Battista de Bianchi δεκ ήηακ ηυζμ εθεονεηζηυξ υζμ μ Guglielmo, 

ηαεχξ πνδζζιμπμζμφζε υπμο ιπμνμφζε ανπαία ηεθάθζα ζε αβάθιαηα πμο δεκ είπακ, 

                                                             
329Prisco 2007a ζεθ.95, Rossi Pinelli 1986 ζεθ.210, Prisco 2007b ζεθ.226. 
330Σδκ πθδνμθμνία αοηή ιαξ ηδκ πανέπεζ μ Baglione: “... e tra le altre rifece le gambe al famosissimo 

Ercole con tanta, e si lodevole maestria, che essendosi poi le antiche ritrovate, Michelagnolo giudicξ, 
non doversi mutare quelle di F. Guglielmo, per mostrare con quel rifarcimento si degno al mondo, che 

le opere della scultura moderna potevano stare al paragone de` lavori antichi”, Baglione, 1642, ζεθ. 

151. 
331Prisco 2007a ζεθ.99. 
332Prisco 1991 ζεθ.48 ηαζ Prisco 2007a ζεθ.83-84. 
333Prisco 2007a ζεθ.83-84. 
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ακηί κα δδιζμονβήζεζ ηαζκμφνβζα. Ωζηυζμ, πεζνζγυηακ ιε ιεβάθδ άκεζδ ημ ιάνιανμ 

ηαζ ημκ παθηυ. Γζα ημ άβαθια ηδξ Οπξαλίαο (εζη.8.14) έκςζε έκα ηεθάθζ, πμο 

αβμνάζηδηε απυ ημκ ηανδζκάθζμ Bembo ιε έκα torso, πμο άκδηε ζημοξ Farnese. Ζ 

αδοκαιία ημο ηαθθζηέπκδ κα ανεζ έκα ηεθάθζ ηαηάθθδθμ βζα ημ θεβυιεκμ άβαθια ημο 

Άδωλη (εζη.8.15) ημκ ακάβηαζε κα δδιζμονβήζεζ έκα ηαζκμφνβζμ. Ωζηυζμ, δ αημκζηή 

έηθναζδ, πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ ζε αοηυ αθθά ηαζ ζε άθθα ένβα, ιανηονμφκ ηδκ 

απνμεοιία ημο βζα ηδκ παναβςβή πανυιμζςκ ένβςκ, αθθά ηαζ ηδκ έθθεζρδ ιζαξ 

ζφθθδρδξ δ μπμία εα εφιζγε ηα ανπαία πνυηοπα, υπςξ δδθαδή ήηακ μζ all‟ antica 

δδιζμονβίεξ ημο della Porta
334

. 

Σα γπαπηά και ηα ανηίγπαθα ηος Guglielmo. 

Πανυθμ πμο ηαζ μζ δφμ ήηακ ηαθακημφπμζ βθφπηεξ – βζα αοηυ ηαζ ενβάγμκηακ 

βζα ημοξ Farnese- αοηυξ πμο ήηακ πενζζζυηενμ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηδκ ανπαία ηέπκδ 

ήηακ μ Guglielmo, αθμφ αηυιδ ηαζ ζηα ένβα ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο, πμο 

δδιζμφνβδζε, δ επζννμή ηδξ ανπαζυηδηαξ είκαζ ειθακήξ. Μάθζζηα, εαφιαγε ηυζμ ηδκ 

ηθαζζηή ηέπκδ πμο έδςζε ζημοξ βζμοξ ημο μκυιαηα ηνζχκ ιεβάθςκ ανπαίςκ βθοπηχκ, 

ημο Λφζζππμο, ημο Μφνςκα ηαζ ημο Φεζδία. Δπζπθέμκ, εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ πςξ 

ζοκηδνμφζε βθοπηά, δζαηδνμφζε ηζ μ ίδζμξ ηδκ πνμζςπζηή ημο ζοθθμβή απυ 

ανπαζυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ ζοπκά πμοθμφζε
335

. Έπμκηαξ απμηηήζεζ πθέμκ βκχζεζξ βζα 

ηδκ ανπαία πθαζηζηή ζζάλζεξ ή εκδεπμιέκςξ ηζ ακχηενεξ απυ αοηέξ ημο Fulvio Orsini, 

είπε απμθαζίζεζ κα βνάρεζ ιζα ιζηνή πναβιαηεία, ζηδκ μπμία εα ηαηέβναθε ηζξ 

ανπαζυηδηεξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ζοθθμβχκ, υπςξ ζδιεζχκεζ ζε επζζημθή ημο ζημκ 

Ammannati
336

. Γζα αοηά ημο ηα εκδζαθένμκηα πζεακυηαηα επδνεάζηδηε απυ ημκ 

Ulisse Aldrovandi ηαζ ημκ Pirro Ligorio ηα βναπηά ημο μπμίμο ηαηείπε μ ηανδζκάθζμξ 

Farnese
337

.  

Ο Guglielmo ζηυπεοε κα πενζβνάρεζ ζηδκ πναβιαηεία ημο πμθθά «πακέιμνθα 

ηαζ ζπάκζα αβάθιαηα ιαγί ιε ηα ιένδ ζηα μπμία ανέεδηακ», βζα αοηυ ηαζ ηάκεζ θυβμ 

βζα έκα άβαθια ημο Ζναηθή, πμο εκημπίζηδηε ζηζξ εένιεξ ημο Καναηάθθα, ημ ηεθάθζ 

ημο μπμίμο ανέεδηε πνυκζα πνζκ ζημ Trastevere. ε ζπέζδ ιε αοηυ ημ βθοπηυ, βζα ημ 

μπμίμ ημκίγεζ πςξ πάνζξ ηζξ εκένβεζεξ ημο ηαηέθδλε ζηδ ζοθθμβή Farnese, ζοκακηάιε 

                                                             
334Prisco 2007a ζεθ.96. 
335Coppel 2012 ζεθ.40. 
336«et anco vi sara notato i nomi di coloro che si son delettati de antichita, de marmi, e metalli, 

medaglie, Camei et altri intagli, comminciando dal Cardinale de la Valle, et venendo a gli Ill.mi 

Farnese». Gramberg 1964, I, ζεθ. 126. 
337Pierguidi 2014 ζεθ.136 -137.  
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ζηα βναπηά ημο ηδ ιυκδ ακαθμνά ζηδ ζοκηήνδζδ, αθμφ ζδιεζχκεζ πςξ εα ακαθφζεζ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εκχεδηακ ηα δφμ εναφζιαηα ηαζ ημ πχξ, ιεθεηχκηαξ ηζξ 

ιεευδμοξ ηςκ ανπαίςκ ηαζ ηςκ ζφβπνμκςκ δαζηάθςκ, ηαηέθδλε ζηδ δζηή ημο ιέεμδμ 

ζοκηήνδζδξ
338

.   

πςξ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ βθφπηεξ ηδξ επμπήξ, αζπμθήεδηε ιε ηδ δδιζμονβία 

ακηζβνάθςκ, δ ελάπθςζδ ηςκ μπμίςκ λεπέναζε ηα υνζα ηδξ ζηαθζηήξ πενζμκήζμο
339

. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκαζπυθδζδ ήηακ ηυζμ ζδιακηζηή βζα εηείκμκ χζηε ηαηείπε 

ηαηαθυβμοξ ιε πάθηζκα ακηίβναθα πνμξ πχθδζδ, βεβμκυξ αζοκήεζζημ βζα ηδκ 

επμπή
340

.  

Γφνς ζηα 1560 δδιζμφνβδζε δχδεηα πάθηζκα ακηίβναθα ανπαίςκ βθοπηχκ 

βζα ημ Belvedere, ηα μπμία ήηακ παναββεθία ημο Πίμο Γ‟. Γζα κα ηα δδιζμονβήζεζ 

ίζςξ είπε ηδ αμήεεζα ημο Pirro Ligorio (1513-1588) μ μπμίμξ είπε ηδκ ειπζζημζφκδ 

ημο Πάπα
341

. Ωζηυζμ, μ Πίμξ Δ‟ ηα επέζηνερε ηζ έηζζ μ ηαθθζηέπκδξ ανέεδηε κα 

ακαγδηά αβμναζηή. Σμ 1575 ηα πμφθδζε ζημκ Ottavio Farnese
342

 δδιζμονβχκηαξ ιαξ 

ηδκ απμνία ημο, βζαηί ιπμνεί μ ηανδζκάθζμξ κα ήεεθε ζηδ ζοθθμβή ημο ένβα ηα μπμία 

ήδδ ηαηείπε, ιζαξ ηαζ ανηεηά απυ αοηά ήηακ ακηίβναθα βθοπηχκ ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ 

Farnese. Ζ απάκηδζδ ζε αοηυ είκαζ ίζςξ δ πνμθακέζηενδ. ημπυξ ημο ήηακ κα 

ειπθμοηίζεζ ηδ ζοθθμβή. Απυ ηα βθοπηά, πμο αβυναζε, ηα εθηά ήηακ πμνηνέηα ηζ δ 

ζοθθμβή ηςκ Farnese ήηακ ανηεηά εηηεκήξ ζε πμνηνέηα, αθμφ ηυζμ μζ ίδζμζ υζμ ηζ μ 

Orsini είπακ ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζε αοηά
343

. Πνμηεζιέκμο κα ημκίζμοκ υηζ είπακ ημ 

ηαθφηενμ πμνηνέημ ημο αοημηνάημνα, ημ πνςηυηοπμ ζημ μπμίμ ααζίζηδηε βζα ηδ 

δδιζμονβία ημο Καξαθάιια (εζη.8.16), πνμενπυηακ απυ ηδ ζοθθμβή ημοξ
344

. 

                                                             
338Gramberg 1964, I, ζεθ. 126. 
339Coppel 2012 ζεθ.44. Έκα ένβμ πμο ακηέβναρε είκαζ ημ spinario ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ Jardin de la 

Isla ζημ παθάηζ ημο Aranjuez ζηδκ Ηζπακία, αθμφ δςνίζηδηε ζημ ααζζθζά Φίθζππμ Β‟ απυ ημκ 

ηανδζκάθζμ Ricci ημο Montepulciano. Απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ βθοπηυ ηζ απυ ακηίζημζπα, πμο 

δδιζμονβήεδηακ ζηδκ Ηηαθία, ηίεεηαζ ημ εέια ηδξ δζάδμζδξ ηςκ ακηζβνάθςκ αθθά ηαζ ηςκ 

ανπαζμηήηςκ εηηυξ ηδξ ζηαθζηήξ πενζμκήζμο. Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ηζπακίαξ δδιμζζεφηδηε απυ ηζξ 

Kelley Helmstutler Di Dio ηαζ Rosario Coppel ημ Sculpture collections in Early modern Spain ημ 2013. 

Γζα ηδ Γαθθία εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ αζαθίμ ημο Richard Cooper, Roman antiquities in 

Renaissance French, 1515-1565 ημο 2016.  
340 Jestaz 1993 ζεθ.11-12 
341Extermann 2010 ζεθ. 228. O Grégoire Extermann εηπυκδζε ημ 2018 ηδκ δζδαηημνζηή ημο δζαηνζαή 
ιε εέια Guglielmo Della Porta, sculpteur, restaurateur, fondeur au service des Farnèse (1537-1577), 

απυ ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Γεκεφδξ. Ωζηυζμ, δεκ ζηάεδηε δοκαηή δ πνυζααζδ ζε αοηή ηζ έηζζ 

παναπέιπς ιυκμ ζε άνενα ημο. 
342 Extermann 2010 ζεθ.225  
343Sénéchal 1995 ζεθ.128 ηαζ Riebesell 1989 ζεθ.51. 
344Jestaz 1993 ζεθ.39. 
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Σμ γήηδια πμο πνμηφπηεζ απυ δφμ ένβα αοηήξ ηδξ ζεζνάξ είκαζ αοηυ ηδξ 

απμιίιδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Αληίλννο (εζη.8.17) είκαζ ααζζζιέκμξ ζε ιανιάνζκμ 

βθοπηυ (εζη.8.18) ηδξ ζοθθμβήξ ημο Giovanni Grimani (1506-1593) πμο πζεακυηαηα 

δδιζμφνβδζε μ ίδζμξ μ della Porta ηαζ ημ πμφθδζε ςξ ανπαίμ ζημκ αεκεηυ ζοθθέηηδ. 

Με ημ κα δδιζμονβήζεζ έκα πάθηζκμ ακηίβναθμ ήηακ ζακ κα επζαεααζχκεζ ηδκ 

αοεεκηζηυηδηα ημο, βζα αοηυ ηαζ ζε ηακέκα απυ ημοξ ηαηαθυβμοξ, πμο ζοκηάπεδηακ 

βζα ημοξ αβμναζηέξ ηςκ βθοπηχκ δεκ ακαθένεζ ηδκ πνμέθεοζδ ημο πνςηυηοπμο, αθμφ 

εα ηζκμφζε οπμρίεξ ακ δήθςκε πςξ ζοιπενζέθααε έκα βθοπηυ απυ αεκεηζζάκζηδ 

ζοθθμβή
345

.  

Σμ 1575 δδιζμφνβδζε δφμ ακηίβναθα εκυξ βθοπημφ πμο ανίζηεηαζ ζηα Uffizi, 

ημ μπμίμ απεζημκίγεζ ημκ Ζναηθή κα παθεφεζ ιε ηα θίδζα (εζη.8.19-8.20)
346

. Σμ έκα 

έπεζ ιζα αάζδ ιε ακάβθοθα, πμο πανμοζζάγμοκ ζηδκέξ απυ ημοξ άεθμοξ ημο Ζναηθή 

ηαζ ημ άθθμ υπζ. Ζ αάζδ πμο έπεζ πνμζεέζεζ είκαζ ιζα εκηεθχξ δζηή ημο ζφθθδρδ, 

ηαεχξ ηα νςιασηά ακάβθοθα είπακ ιζα ζοκεπυιεκδ γςθυνμ ηζ υπζ πθαίζζα υπςξ δ 

ζοβηεηνζιέκδ. Οζ ιμνθέξ είκαζ ιακζενζζηζηέξ, αθμφ ηα πυδζα είκαζ πμθφ θεπηά ζηζξ 

άηνεξ ημοξ ηζ δ ηκήιδ ιμζάγεζ κα θηάκεζ ςξ ημοξ αζηναβάθμοξ
347

.Σμ απμηέθεζια 

επμιέκςξ είκαζ ααζζζιέκμ ζηδκ ακηζβναθή εκυξ ανπαίμο βθοπημφ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημ πνμζςπζηυ ζηοθ ημο ηαθθζηέπκδ δδιζμονβχκηαξ ζηδκ μοζία έκα κέμ ένβμ ηζ υπζ 

ακηίβναθμ. Πάναοηα ημ ένβμ εεςνμφκηακ έκα απθυ ακηίβναθμ ανπαίμο
348

.  

Ζ ζεζνά αοηή ηςκ πάθηζκςκ αβαθιάηςκ απμηεθμφκ “dall‟ antico” δδιζμονβίεξ, 

αθμφ μ ηαθθζηέπκδξ έδςζε έιθαζδ ζηδ θεπημιένεζα χζηε κα εοιίγμοκ ανπαία 

πνυηοπα, ηαεχξ αοηυ ήηακ γδημφιεκμ ηςκ ζοθθεηηχκ. Σα ένβα υιςξ πμο ιαξ 

εκδζαθένμοκ πενζζζυηενμ είκαζ μζ “all‟ antica” επζκμήζεζξ ημο, ηαεχξ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ είκαζ ηυζμ επζηοπδιέκεξ πμο πνμαθδιάηζγακ ημοξ ιεθεηδηέξ ςξ πνμξ ηδ 

πνμκμθυβδζδ ημοξ.  

Δηηυξ απυ ημκ Ζξαθιή κε ηα θίδηα ημο Capodimonte βζα ημ μπμίμ πθέμκ 

εεςνμφιε πςξ απμηεθεί ιζα ιεζηηή πενίπηςζδ, αθμφ μ Ζναηθήξ είκαζ ιζα “dall‟ 

antico” δδιζμονβία εκχ δ αάζδ “all‟ antica”, οπάνπμοκ ηαζ δφμ πνμημιέξ νςιαίςκ 

                                                             
345Extermann 2010 ζεθ.231-232. 
346Σμ ένβμ δδιζμονβήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ ζοκηδνδιέκδ ημο ιμνθή, ηαηά ηδκ μπμία απυ ημ βθοπηυ δεκ 

απμοζζάγμοκ ημ δελί πένζ ηαζ πυδζ. Jestaz 1993 ζεθ.26. 
347Jestaz 1993 ζεθ.26-29. 
348Σμ 1824 μ Giovambatista Finati οπμζηήνζλε πςξ οπάνπεζ ιζα δζαθμνά ζημ ζηοθ ηαζ πςξ βζα αοηυ δ 

αάζδ είκαζ ιεηαβεκέζηενδ πνμζεήηδ, πςνίξ κα παναηηδνίγεζ ηακέκα απυ αοηά ςξ ζφβπνμκμ. Finati 

1824 ζπμθζαζιυξ ζημοξ πίκαηεξ 8 ηαζ 9. 
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αοημηναηυνςκ, πμο πθέμκ απμδίδμκηαζ ζημκ Guglielmo della Porta ηαζ ημ ενβαζηήνζμ 

ημο, εκχ ιέπνζ πνυηζκμξ πνμκμθμβμφκηακ ζηα ηέθδ ημο 17
μο

 ιε ανπέξ ημο 18
μο

 αζ. 

Πνυηεζηαζ βζα πξνηνκέο ηνπ Αδξηαλνύ (εζη.8.21) ηαζ ημο έπηηκνπ εβήξνπ (εζη.8.22) 

ηςκ μπμίςκ ηα ηεθάθζα δδιζμονβήεδηακ απυ παθηυ, εκχ ημ ζχια ηαζ ηα εκδφιαηα 

απυ πμθφπνςια ιάνιανα. Σα ένβα, απμηεθμφζακ πζεακυηαηα ιένμξ ιζαξ ζεζνάξ 

δχδεηα ηαζζάνςκ. Ζ βθαθονή απυδμζδ ηςκ οθαζιάηςκ ιε έκα θζβυηενμ πθδεςνζηυ 

ηνυπμ απυ υηζ ζοκδεζγυηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ιπανυη είκαζ αοηή πμο έπεζζε ημοξ 

ιεθεηδηέξ πςξ ηα βθοπηά πνμκμθμβμφκηαζ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 16
μο

 αζχκα. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ παναιέηνμοξ υπςξ ημ πενζαάθθμκ ηςκ ανπαζμδζθχκ ζηδ Ρχιδ, 

αθθά ηαζ ημ πμζμζ ηαθθζηέπκεξ ηδξ πενζυδμο ήηακ δελζμηέπκεξ ηυζμ ζηδ πνήζδ ημο 

παθημφ υζμ ηαζ ζηδ πνήζδ πμθφπνςιςκ ιανιάνςκ, ηαηέθδλακ πςξ πνυηεζηαζ βζα 

ένβα ημο della Porta. Ζ πξνηνκή ηνπ Αληωλίλνπ Πίνπ (εζη.8.23), έκα ένβμ πμο 

ανίζηεηαζ ζηδ ημηπυθιδ ηαζ απμδίδεηαζ ζημκ ηαθθζηέπκδ, εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ πςξ 

ηα δφμ βθοπηά ηςκ αοημηναηυνςκ ακήημοκ ζε αοηυκ. Μδ έπμκηαξ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

πνυηοπμ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ηαηά κμο υηακ ημ δδιζμφνβδζε, πνμζέεεζε μνζζιέκα 

δζηά ημο παναηηδνζζηζηά, υπςξ ημ κα ημζιήζεζ ηδκ πυνπδ ιε ιζα βηνμηέζημ 

ιάζηα
349

. 

 

Σα θπηζκεςηικού πεπιεσομένος έπγα. 

Αηυια ηαζ ζηα ένβα ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο δεκ είκαζ δφζημθμ κα 

εκημπζζημφκ ηα ιμηίαα ηαζ μζ επζννμέξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, είηε πνυηεζηαζ βζα 

δζαηυζιδζδ μθυηθδνςκ εηηθδζζχκ, είηε βζα ένβα ιζηνμφ ιεβέεμοξ. ημ ακάβθοθμ Ο 

Αλαζηεκέλνο Υξηζηόο εκθαλίδεηαη ζηνπο Απνζηόινπο (εζη.8.24) έπεζ δδιζμονβήζεζ δφμ 

πνμημιέξ εκζςιαηςιέκεξ ζε δφμ ηίμκεξ ζακ κα είκαζ ηζμκυηνακα, αθμφ ηα ιαθθζά 

ημοξ απμθήβμοκ ζε δομ έθζηεξ ζςκζημφ νοειμφ
350

, εκχ ζηδ Φξαγγέιωζε ηνπ Υξηζηνύ 

(εζη.8.25) μζ πηοπχζεζξ ηςκ εκδοιάηςκ ηςκ ιμνθχκ ζηζξ βςκίεξ είκαζ all‟ antica
351

.  

Σμ 1556 λεηίκδζε ηζξ ιεθέηεξ βζα ηδκ ακαηαηαζηεοή ημο San Silvestro al 

Quirinale ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Giovan Antonio Dosio (1533–1611) (εζη.8.26). Απυ 

ηα ζπέδζα ημο ζημ ηεηνάδζμ ημο, πμο ανίζηεηαζ ζημ Düsseldorf, πνμηφπηεζ πςξ 

ζηυπεοε κα δζαημζιήζεζ ημ εζςηενζηυ ιε έκα ηφηθμ ακάβθοθςκ, πμο εα απεζηυκζγακ 

                                                             
349Bacchi ηαζ Riebesell 2011 ζεθ.7-34. 
350Γζα ιζα ακάθοζδ ημο ένβμο αθ. Walker 1991  
351 Avery 2012 ζεθ.128  
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ηα Πάεδ ημο Ηδζμφ (εζη. 8.27-8.28). Ζ επζννμή απυ ηδκ ανπαία ηέπκδ δεκ απμοζζάγεζ 

απυ ηα ζπέδζα ημο, ηαεχξ παναηδνμφιε ανπαία ιμηίαα, υπςξ ηζξ Κανοάηζδεξ αθθά 

ηαζ ηδ βοικυηδηα ηαζ ημ contraposto ηςκ ιμνθχκ (εζη.8.29)
352

. Ακ ηαζ μζ ενβαζίεξ δεκ 

πναβιαημπμζήεδηακ πμηέ, ζε επζζημθή ημο μ della Porta ζοκέηνζκε ημ δζηυ ημο ιδ 

οθμπμζδιέκμ εζημκμβναθζηυ πνυβναιια ιε ηα ακάβθοθα ημο ηίμκα ημο Σνασακμφ, 

πενζβνάθμκηαξ ηα ςξ ηδκ «πζμ πθμφζζα ηαζ ηζιδιέκδ ενβαζία, πμο πναβιαημπμζήεδηε 

πμηέ ζηδ βθοπηζηή απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ»
353

. Υςνίξ κα δδθχκεζ πςξ δ ηέπκδ ημο είκαζ 

ακχηενδ απυ αοηή ηςκ ανπαίςκ, υπςξ έηακε μ Cellini, θακενχκεζ ιε αοηή ημο ηδ 

δήθςζδ αθεκυξ ηδκ αοημπεπμίεδζδ πμο είπε, αθμφ εεςνεί πςξ μζ δδιζμονβίεξ ημο εα 

ήηακ μζ ηαθφηενεξ ηδξ πενζυδμο, αθεηένμο ημ πυζμ ζδιακηζηυ ήηακ βζα ημκ ίδζμ ημ κα 

δδιζμονβεί ένβα ημοθάπζζημκ ζζάλζα ιε αοηά ηςκ ανπαίςκ
354

.  

 

Σο ηαθικό μνημείο ηος Παύλος Γ’ κι η αποςζία ενόρ πάηπωνα. 

Σμ ένβμ βζα ημ μπμίμ είκαζ, εκδεπμιέκςξ, πενζζζυηενμ βκςζηυξ είκαζ ημ 

ηαθζηυ ικδιείμ ημο ηεθεοηαίμο μοιακζζηή πάπα, Παφθμο Γ‟ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημκ 

Άβζμ Πέηνμ ζημ Βαηζηακυ (εζη.8.30). Ο πμκηίθζηαξ πνζκ ημκ εάκαημ ημο, επέθελε μ 

ίδζμξ ημ θένεηνμ ημο, ημ μπμίμ δεκ ήηακ άθθμ απυ ιζα ανπαία ζανημθάβμ. πςξ ιαξ 

πθδνμθμνεί μ Vasari, μ ηάθμξ ζηάεδηε αθμνιή κα δζαπθδηηζζηεί μ Guglielmo ιε ημκ 

Michelangelo, βζα ημ θυβμ πςξ μ della Porta επζεοιμφζε κα δδιζμονβήζεζ έκα 

ικδιείμ ζημ ηεκηνζηυ ηθίημξ ημο Αβίμο Πέηνμο, εκχ μ δεφηενμξ δζαθςκμφζε ιε αοηή 

ηδκ ζδέα. Ο Vasari θμζπυκ ημ 1568 ημκ ηαηδβμνεί βζα απανζζηία ηαζ ημκίγεζ πςξ μζ 

επζηοπίεξ ημο μθείθμκηακ ζηδκ πνμζηαζία, πμο ημο πανείπε μ Michelangelo
355

 ηδ 

ζηζβιή πμο ζηδκ πνμδβμφιεκδ έηδμζδ ηςκ Βίςκ ελήνε ημ ηαθέκημ ημο
356

.  

Ζ ιεηααμθή ηςκ ζπεδίςκ ημο δεκ ήηακ ημ ιυκμ ημο πνυαθδια, ηαεχξ 

ηαθαζπςνήεδηε ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ απμθααέξ ημο απυ ηδκ μζημβέκεζα Farnese. Σμ 

ηεθζηυ απμηέθεζια ιπμνεί κα είκαζ «ηαπεζκυηενμ» ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ανπζηή 

                                                             
352Valone 1977 ζεθ.247. 
353 il più ricco e onorato lavoro che si amai fatto in scultura da‟ moderni‟. Pope-Hennessy 1970, ζεθ. 

397. 
354Γζα αοηυ ίζςξ ηαζ κα λεηίκδζε ηζξ ιεθέηεξ ημο ζηδκ ανπαία ηέπκδ πνζκ αηυιδ εβηαηαζηαεεί ζηδ 
Ρχιδ, αθμφ δ επζννμή ημο απυ ηδκ ανπαζυηδηα είκαζ ειθακήξ αηυιδ ηαζ ζηα πνχηα ένβα ημο ηα μπμία 

δδιζμφνβδζε ζηδ Γέκμαα, υπςξ ζημ palazzo Doria. Απυ ηα ακάβθοθα, πμο δδιζμφνβδζε 

ζοιπεναίκμοιε πςξ ίζςξ είπε δεζ ανπαία κμιίζιαηα ζε ηάπμζα ζοθθμβή ηδξ Βυνεζαξ Ηηαθίαξ, ηαεχξ 

ακαπανάβεζ εέιαηα απυ αοηά. Βθ. Gibellino Krasceninnicowa 1944 ζεθ.34. 
355Vasari 1568, εηδ. Milanesi, VII, ζεθ.546. 
356Vasari 1550, εηδ. Einaudi ζεθ.903-904. 
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ζφθθδρδ, πμο απμηοπχεδηε ζηα ζπέδζα ημο, υιςξ ηα ηέζζενα αβάθιαηα ηςκ 

αθθδβμνζχκ ηδξ Γηθαηνζύλεο, ηδξ Πξνζνρήο, ηδξ Αθζνλίαο ηαζ ηδξ Νίθεο
357

 

ιανηονμφκ ηδκ επζννμή ημο απυ ηδκ ανπαία βθοπηζηή. Ηδζαίηενα ζηδ ιμνθή ηδξ 

Γηθαηνζύλεο δ θθυβα, μζ δμημί ηζ δ βοικυηδηα παναπέιπμοκ ζηδκ ανπαζυηδηα
358

 

(εζη.8.31). Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ θεπημιένεζεξ ημο εκδφιαημξ ημο πάθηζκμο 

αβάθιαημξ ημο πάπα, πμο ημπμεέηδζε πάκς ζηδ ζανημθάβμ (Δζη.8.32-8.33)
359

.  

Σα πνμαθήιαηα, πμο ακηζιεηχπζζε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οθμπμίδζδξ ημο 

ηαθζημφ ικδιείμο ηαζ δ ανκδηζηή ηνζηζηή, πμο ημο άζηδζε ζηδ δεφηενδ έηδμζδ ηςκ 

Βίωλ μ Vasari, απμηέθεζακ πζεακυηαηα ημκ θυβμ, πμο δεκ έθααε λακά ιζα ηυζμ 

ιεβάθδ παναββεθία
360

, βζα αοηυ ηαζ επζηεκηνχεδηε ζηα ανπαία βθοπηά ηαζ ζηδ 

δδιζμονβία ιζηνχκ πάθηζκςκ βθοπηχκ
361

. Ωζηυζμ, θαίκεηαζ πςξ μ ηαθθζηέπκδξ δεκ 

απμδέπηδηε εφημθα αοηή ηδκ έθθεζρδ ιεβάθςκ παναββεθζχκ, αθμφ ζοκέπζζε κα 

ακαγδηά κέμοξ πάηνςκεξ αηυιδ ηζ ακ αοημί δεκ επζεοιμφζακ πθέμκ εέιαηα πμο 

ζοκδέμκηακ ιε ηδκ ανπαζυηδηα. ε ιζα πνμζπάεεζα κα απμηηήζεζ ηδκ εφκμζα ημο 

αοημηνάημνα Μαλζιζθζακμφ Β‟ ηδξ Αοζηνίαξ, ημο έζηεζθε ςξ δχνμ έκακ 

Δζηαονςιέκμ ιαγί ιε έκα βνάιια, ζημ μπμίμ ζδιεζχκεζ πςξ αοηυ απμηεθεί δείβια 

ημο ηζ ημο ανέζεζ ζε αοηυ ημ επάββεθια. Πανυθμ πμο ζε πνμδβμφιεκμ ζδιείμ ζημ 

βνάιια ηάκεζ θυβμ βζα ημοξ βθφπηεξ ηδξ ανπαζυηδηαξ, πμο εαφιαγε, αοηυ βίκεηαζ 

ιυκμ ακαθμνζηά ιε ημ βεβμκυξ πςξ ηζ εηείκμζ ιεβαθμφνβδζακ, επεζδή είπακ ηδκ 

παηνςκία ζδιακηζηχκ ανπυκηςκ
362

. Σμ εκδζαθένμκ ημο βζα εκαζπυθδζδ ιε ηα βθοπηά 

ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο ακαθένεζ ηαζ ζε επζζημθή πνμξ ημκ Ammannati
363

, 

                                                             
357

Οζ ιμνθέξ ηδξ Δζνήκδξ ηαζ ηδξ Αθεμκίαξ ιεηαλφ ημο 1575 ηαζ 1588 ιεηαθένεδηακ ζημ palazzo 

Farnese, υηακ εκζςιαηχεδηε ημ ικδιείμ ζημκ ημίπμ. Coppel 2012 ζεθ.30-33. 
358Gibellino Krasceninnicowa 1944 ζεθ.45   
359Αοηυεζ ηαζ Coppel 2012 ζεθ.36-37. 
360Extermann 2013 ζεθ.100-101. 
361Coppel 2012 ζεθ.60 
362 […] Onde con tutta quela humilita che devo mi son finalmente risoluto di presentarmi le innanzi con 

questa lettera, et con un picciolo Crucifisso che le mando cosi come è venuto dal getto per il Capn. 

Salustio Peruzzi; perché regga in un tempo la mia devotione verso di lei, et insieme un saggio di quello 

che vaglio in questa professione, cosi circa il disegno, come circa il modo del gitare […] Perche tuti 

quelli che in qualunque professione sono stati eccelenti in qual si voglia tempo, hanno sempre cercato 

di haveril favor de‟Principi de l‟etΰ loro, Io, come quello che mi sforzo diimitar quanto è possibile ne la 

scoltura quei Fidiy, quei Prasiteli,quei Lisippi, et quei tanti altri famosi huomini che giΰ furono 

inquest‟arte, i quali per esser stati da Alessandro Magno, et da altri gran Signori tanto stimati, ett 
honorati, hanno lasciato memorie eterne del lor valore; per questo ho sempre desiderato sommamente 

di esser sotto l‟ombra de la Mta V. come del maggior Principe del mondo, et maggior fautore di questa, 

et di tutte l‟altre sciensze”. Gramberg 1981 ζεθ.96. Γζα ακάθοζδ ηαζ βζα ηδκ αββθζηή ιεηάθναζδ αθ. 

Coppel 2012 ζεθ.46-66. 
363 “…Ho faticato ancora in diversi Cristi in Croce, il maggior de quali e di tre palmi. Ne ho gittato di 

metallo indorato et d‟argento, et scolpitoli tutti co‟l parere et giuditio de buoni Teologi, et fin qui non 
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απμδεζηκφμκηαξ πςξ είπε ακηζθδθεεί ηδκ αθθαβή, πμο πνμηθήεδηε ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ 

οκυδμο ημο Σνέκημ. Ίζςξ βζα αοηυ ηαζ ζηδκ απμβναθή ηςκ οπανπυκηςκ ημο, πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ημ 1577, θίβμ ιεηά ημκ εάκαημ ημο, ηαηαβνάθμκηαζ πεκήκηα μηηχ 

Δζηαονςιέκμζ δζαθυνςκ ιεβεεχκ, ιανηονχκηαξ έηζζ ηδκ ηφνζα πδβή εζυδςκ ημο, 

ζδζαίηενα πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο
364

. 

 

“La Gran Scuola”
.
 Bastiano Torrigiani. 

Ο Guglielmo della Porta πενζααθθυηακ απυ ιζα μιάδα, πμο ημκ αμδεμφζε κα 

οθμπμζήζεζ ηζξ παναββεθίεξ ημο. Οζ ιαεδηέξ ημο εηπαζδεφμκηακ ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ηαζ 

ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ ανπαίςκ βθοπηχκ ηαζ ιεηά απυ ιενζηά πνυκζα εηιάεδζδξ 

λεηζκμφζακ κα αζπμθμφκηαζ ιε ηδ ζοκηήνδζδ. Δλάθθμο, υπςξ ακαθένεζ ηζ μ Baglione 

«ζε αοηή ηδκ πυθδ υθμζ λεηζκμφκ ιε ημ κα ζοκηδνμφκ πμθθά ανπαία πνάβιαηα»
365

, 

αθμφ δ απμζπαζιαηζηή ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία ανίζημκηακ ηα έηακε ζδακζηά βζα 

εηπαίδεοζδ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ δμοθεζά ηδξ ζοκηήνδζδξ ιπμνμφζε κα ακαθδθεεί 

αηυιδ ηζ απυ ιαεδηεουιεκμοξ βθφπηεξ ίζςξ απμηεθεί ηδκ αζηία, πμο μ Guglielmo δεκ 

ακαθένεηαζ πμοεεκά ζηα βναπηά ημο ζε αοηή ημο ηδκ εκαζπυθδζδ δζυηζ δεκ ημο 

πνμζέδζδε ηφνμξ. οιιενζγυιεκμξ εκδεπμιέκςξ εκ ιένεζ ηδκ άπμρδ ημο Benvenutto 

Cellini
366

πνμηζιά κα πανμοζζάγεηαζ ςξ άκενςπμξ ημο πκεφιαημξ πμο δδιζμονβμφζε 

ελαζνεηζηά βθοπηά
367

. 

 

Ο Guglielmo αζπμθήεδηε πμθφ ιε ηδ δδιζμονβία πάθηζκςκ βθοπηχκ βζα αοηυ 

ηαζ είπε ιζα πμθφ ηαθή ζπέζδ ιε ημοξ ιεηαθμονβμφξ ηαζ πνοζμπυμοξ, ημοξ μπμίμοξ 

εκέηαλε ζημ ενβαζηήνζμ ημο, βεβμκυξ πνςημθακέξ βζα ηδκ επμπή, βζα αοηυ ηαζ 

                                                                                                                                                                              
ne ho dato fuora se non uno a S. Santita “Pκo V”et questo ancora non e di li tre de quali mi sono piς 

compiaciuto. Penso mandare uno in coteste bande et non voglio dirvi per hora a chi. Il saprete poi, 

quando sia tempo…” Gramberg 1981 ζεθ.96. 
364Coppel 2012 ζεθ.68. 
365«in questa città tutti i Signori cominciarono a restaurare molte cose antiche». Απυ ημοξ είημζζ ηνεζξ 

αίμοξ βθοπηχκ πμο ηαηαβνάθεζ, ζδιεζχκεζ βζα ημοξ δεηαπέκηε πςξ αζπμθήεδηακ ιε ηδ ζοκηήνδζδ. 

Γζα ημοξ οπυθμζπμοξ μηηχ, ακαθένεζ πςξ μζ έλζ εηπαζδεφηδηακ εηηυξ ηδξ Ρχιδξ εκχ βζα ημοξ άθθμοξ 

δφμ, Pietro Paolo Olivieri (1551-1599) ηαζ Ippolito Buzzi ( - ε.1634)  βκςνίγμοιε απυ άθθεξ πδβέξ πςξ 

επίζδξ αζπμθήεδηακ ιε ηα ανπαία βθοπηά. Dickerson 2008 ζεθ.58. 

366Βθ. ζεθ.23 3μο Κεθαθαίμο. 
367Pierguidi 2014 ζεθ.148. 
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παναηηδνίζηδηε απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ςξ ιζα “gran scuola”
368

. Έκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ 

ημο ήηακ μ Bastiano Torrigiani, μ μπμίμξ πζεακυηαηα ακέθααε ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ 

ανπαίςκ βθοπηχκ βφνς ζηα 1560
369

 ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο ενβαζηήνζμο ιεηά ημ 

εάκαημ ημο Guglielmo
370

. Ο ηαθθζηέπκδξ, πμο ηθδνμκυιδζε υθα ηα ζπέδζα ημο πάνζξ 

ημ βάιμ ημο ιε ηδκ ηεθεοηαία ζφγοβμ ημο Guglielmo ζοκέπζζε κα επςθεθείηαζ απυ 

αοηά εκζςιαηχκμκηαξ ιμηίαα ζηα ένβα ημο
371

.  

Σδκ ίδζα πενίμδμ, ιδ υκηαξ πθέμκ επζζηζαζιέκμξ απυ ημκ δάζηαθμ ημο, δ 

ηέπκδ ημο βκχνζζε ιεβαθφηενδ ακαβκχνζζδ, αθμφ έθααε πμθθέξ παναββεθίεξ βζα 

ιεηαθθζηά δζαημζιδηζηά απυ ημκ Πάπα Γνδβυνζμ ΗΓ‟, υπςξ ηδνμπήβζα βζα ημκ Άβζμ 

Πέηνμ
372

. Παναββεθίεξ δέπηδηε ηαζ απυ ημκ επυιεκμ πάπα, ίλημ Δ‟ μ μπμίμξ ιεηαλφ 

άθθςκ ημο ακέεεζε ηδ δδιζμονβία ηςκ αβαθιάηςκ, πμο ημπμεεηήεδηακ πάκς απυ 

ημοξ ηίμκεξ ημο Σνασακμφ ηαζ ημο Μάνημο Αονδθίμο. Ζ επζθμβή ημο πμκηίθζηα κα 

ακαεέζεζ ζε έκακ ηαθθζηέπκδ, πμο αζπμθμφκηακ ηονίςξ ιε ηδ ιεηαθθμονβία, ηδ 

δδιζμονβία ηςκ πάθηζκςκ αβαθιάηςκ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ αβίςκ ημο ηαεμθζηζζιμφ, 

δεκ ιπμνεί κα ήηακ ηοπαία, εζδζηά ζε ιζα πενίμδμ, πμο μζ παναββεθίεξ δεκ ήηακ 

ζδζαίηενα πμθθέξ. Ο θυβμξ, πμο επζθέπεδηε ήηακ πςξ βκχνζγε ηαθά ημκ πεζνζζιυ ημο 

παθημφ, οθζηυ ιε ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηακ ηα αβάθιαηα. Έκα οθζηυ, πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζπεδυκ αζχκζα δζάνηεζα γςήξ, δδθαδή αοηυ αηνζαχξ πμο 

επζεοιμφζε δ Δηηθδζία κα επζαεααζχζεζ πςξ εα ζοιαεί ζηδ δυλα ηδξ
373

. 

Myron-Teodoro della Porta 

Μαεδηέξ ημο επίζδξ οπήνλακ ηαζ δφμ απυ ηα παζδζά ημο. Ο Myron-Teodoro 

della Porta (1567-1638), πμο ήηακ ιυθζξ δέηα εηχκ υηακ πέεακε μ παηέναξ ημο, 

απμδείπηδηε πςξ ήηακ ζηακυηενμξ δζάδμπμξ απυ ημκ ιεβαθφηενμ αδενθυ ημο Φεζδία, 

ημο μπμίμο ημ υκμια ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ηα πνέδ, πμο δεκ ηαηάθενε κα ελμθθήζεζ 

ηαζ ημκ μδήβδζακ ζηδ θοθαηή
374

. Ακηίεεηα, μ Teodoro πάνζξ ηδκ ηαεμδήβδζδ, πμο 

έθααε απυ ημκ δεφηενμ ζφγοβμ ηδξ ιδηέναξ ημο, Bastiano Torrigiani, ακέθααε ημ 

ενβαζηήνζμ ημο Guglielmo, αζπμθήεδηε ιε ημ ειπυνζμ ανπαζμηήηςκ ηαζ 

πναβιαημπμίδζε ηάπμζεξ αθθαβέξ ζηδ ιμνθή ηδξ Γηθαηνζύλεο πμο είπε δδιζμονβήζεζ 

                                                             
368Dickerson 2008 ζεθ.26-27, 31. 
369Jestaz 1993 ζεθ.44. 
370Coppel 2012 ζεθ.56. 
371Lamouche 2011 ζεθ. 54-55. 
372Αοηυεζ ζεθ.52 
373Lamouche 2012 ζεθ.203. 
374Gramberg 1960 αθ.ζδιείςζδ 2 ζεθ.35. 
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μ παηέναξ ημο. Πνμζεέημκηαξ εκδφιαηα ζημ ένβμ, θνυκηζζε χζηε μζ πηοπχζεζξ κα 

εοιίγμοκ αβάθιαηα ηδξ ανπαζυηδηαξ
375

. 

 

Giambologna 

Ζ θήιδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ιαεδηή λεπενκά αοηή ημο δαζηάθμο. Γζα αοηυ 

ημκ θυβμ, απυ ημ πθμφζζμ ένβμ ημο, εα ακαθενεμφκ ιυκμ δεζβιαημθεζπηζηά μνζζιέκα 

ένβα, ηα μπμία δδιζμφνβδζε έπεζηα απυ ηδκ επαθή ημο ιε δζάζδια ανπαία βθοπηά, 

πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ακηζθδπηή δ επζννμή πμο ημο άζηδζακ αοηά. 

Δηηυξ απυ ημοξ Ηηαθμφξ, ζηδ Ρχιδ ηαηέθεακακ ηαζ Φθαιακδμί ηαθθζηέπκεξ 

ιε ζημπυ κα ειπθμοηίζμοκ εηεί ηζξ βκχζεζξ ημοξ. Έκαξ ελ αοηχκ ήηακ ηζ μ Jean de 

Boulogne ή Giovanni da Bologna (1529-1608), μ μπμίμξ έβζκε ιαεδηήξ ημο della 

Porta ηαζ δίπθα ημο έιαεε ιεηαλφ άθθςκ ηδκ ηεπκζηή ημο παιέκμο ηενζμφ
376

. Πνζκ 

ιεηαημιίζεζ ζηδ Φθςνεκηία, υπμο ηαζ δναζηδνζμπμζήεδηε βζα ιεβάθμ δζάζηδια ηδξ 

γςήξ ημο, έιεζκε ζηδ Ρχιδ βζα δφμ πνυκζα πμο ήηακ πμθφ ζδιακηζηά, αθμφ ηυηε 

βκχνζζε ηα ανπαία βθοπηά ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Borghini, λεηίκδζε κα ηα 

ακηζβνάθεζ
377

.  

Ακ ηαζ δεκ ιαξ ζχγεηαζ ηάπμζμ απυ ηα ένβα, πμο δδιζμφνβδζε ηαηά ηδ 

ιαεδηεία ημο, δ επζννμή, πμο άζηδζακ ζε αοηυκ ηα ανπαία βθοπηά, ιπμνεί κα 

εκημπζζηεί ζηα ένβα πμο δδιζμφνβδζε ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο
378

. Ζ 

πανμοζία ζημζπείςκ ειπκεοζιέκςκ απυ ηδκ ηθαζζηή ηέπκδ παναηδνείηαζ ζε εέιαηα 

ιοεμθμβζημφ πενζεπμιέκμο υπςξ μζ Αθνμδίηεξ
379

 (εζη.8.34). Μζα θζβυηενμ βκςζηή 

ζφκεεζδ ημο είκαζ Ζ Κνηκώκελε Αθξνδίηε (εζη.8.35) δ ζφκεεζδ ηδξ μπμίαξ εοιίγεζ 

αοηήκ ηδξ Αξηάδλεο ημο Βαηζηακμφ (εζη.8.36).  

ημ βκςζηυηενμ ίζςξ ένβμ ημο, πνδζζιμπμίδζε ςξ πδβή έιπκεοζδξ έκα απυ 

ηα δζαζδιυηενα ανπαία βθοπηά ηδξ Ρχιδξ. ηδ αάζδ ηδξ Αξπαγήο ηωλ αβίλωλ 

(εζη.8.37), δδιζμφνβδζε έκα πάθηζκμ ακάβθοθμ, ζημ μπμίμ δ ζφκεεζδ ζπεδυκ 

                                                             
375Gibellino Krasceninnicowa 1944 ζεθ.47. 
376Coppel 2012 ζεθ.60. 
377Borghini 1584 lib.3, 263. ηδ Ρχιδ λακαπήβε ημ 1584 υηακ ηαζ επζζηέθηδηε ηδκ έπαοθδ ηςκ 

Μεδίηςκ ζημ θυθμ Pincio ηαζ ιεθέηδζε ηαζ ηζξ εηεί ανπαζυηδηεξ. Zikos 2006 ζεθ.23. 
378Avery 1987 ζεθ.53-61. 
379Αοηυεζ. 
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ηαοηίγεηαζ ιε αοηή ημο Σαύξνπ Farnese. Απυ ηζξ θίβεξ δζαθμνέξ πμο πναβιαημπμίδζε 

ήηακ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο ηαφνμο ιε άθμβμ
380

.  

Σμ ζημζπείμ ηδξ ανπαζυηδηαξ είκαζ θακενυ ηαζ ζηζξ ιεθέηεξ ημο βζα ηδ θφζδ. 

Σμ πάθηζκμ θζμκηάνζ πμο δδιζμφνβδζε (εζη.8.38) ζφιθςκα ιε ημ πανάδεζβια ηςκ 

θευκηςκ ηδξ Loggia dei Lanzi (6.6- 6.8)
381

 ηαζ ημ πάθηζκμ Ληνληάξη πνπ επηηίζεηαη ζε 

άινγν (εζη.8.39), ακηίβναθμ ημο μιχκοιμο ένβμο ηςκ Μμοζείςκ ημο Καπζηςθίμο 

(εζη.8.40), εοιίγμοκ ηζξ ακαεδιαηζηέξ εζηυκεξ ηαζ ηάπμζα δζαημζιδηζηά ένβα ηςκ 

Ρςιαίςκ
382

.  

 

Tomasso και Giovanni Battista della Porta. 

Σέθμξ, εα ακαθενεμφιε ζε δφμ ηαθθζηέπκεξ ηςκ μπμίςκ δ ζφκδεζδ ιε ημκ 

Guglielmo δεκ είκαζ αέααζδ. Πνυηεζηαζ βζα ημοξ Tomasso della Porta ημκ Πνεζαφηενμ 

(1529(;) – 1566(;)) ηαζ ημκ ακζρζυ ημο Giovanni Battista della Porta (1535-1615). Ακ 

ηαζ είπακ ημ ίδζμ επχκοιμ ιε ημκ Guglielmo, δεκ είκαζ αέααζμ πςξ ήηακ ζοββεκείξ 

ημο. Ωζηυζμ, είκαζ βκςζηυ πςξ μ Tomasso ζοκενβάζηδηε ιαγί ημο ζηδ ζοκηήνδζδ 

ανπαζμηήηςκ
383

 ηζ ίζςξ δίπθα ημοξ κα ιαεήηεοζε μ κεχηενμξ Giovanni Battista, ημο 

μπμίμο ημ ηαθέκημ ζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ημ ειπυνζμ ανπαζμηήηςκ ημκίγεηαζ ζε έββναθμ 

ηςκ ηεθχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟80
384

. Γζα αοηυ ηζ μ ανπαζμδίθδξ Jacopo Strada (1507-

1588) ημκ πνμηείκεζ ζημκ Cesare Gonzaga (1530-1575) ςξ ελαζνεηζηυ ζοκηδνδηή βζα 

ηα ένβα ηδξ ζοθθμβήξ ημο
385

. 

Έκα απυ ηα ένβα πμο ημο απμδίδεηαζ ιε αεααζυηδηα είκαζ δ Γενκέλε (εζη.8.41-

8.42). ε αοηυ πνμζέεεζε ηα πένζα ηαζ ημ ηεθάθζ ζε θεοηυ ιάνιανμ, ημ μπμίμ 

δδιζμφνβδζε ιε ιεβάθδ πζζηυηδηα ζε ανπαία πνυηοπα
386

. Σδκ ελμζηείςζδ ημο ιε ηδκ 

ανπαία ηέπκδ παναηδνμφιε ζημ ανζζηενυ ακάβθοθμ, πμο δδιζμφνβδζε ημ 1588, βζα ηδ 

                                                             
380Zikos 2006 ζεθ.36 ηαζ Avery 1987 ζεθ.54. 
381Zikos 2006 ζεθ.241. 
382Avery 1987 ζεθ.53-61. 
383Ο Baglione ακαθένεζ πςξ ζοκηήνδζε ανπαζυηδηεξ ηαζ πςξ ήηακ πμθφ ηαθυξ ζηα πμνηνέηα. Baglione 

1642 ζεθ.74. επζπθέμκ, ε έββναθμ ημο 1592, πμο εκηυπζζε δ Ioele ζδιεζχκεηαζ πςξ είπε ιζα ιεβάθδ 

ζοθθμβή ανπαίςκ αβαθιάηςκ. Ioele 2016 ζεθ.161. 
384Ioele 2016 ζεθ.152. 
385Ioele 2016 ζεθ.137. 
386Ioele 2016 ζεθ.165. 
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Fontana dell‟ Aqua Felice ηαζ απεζημκίγεζ ημκ Ααξώλ πνπ νδεγεί ηνπ Δβξαίνπο λα 

πηνπλ λεξό
387

.  

 

 

Δζη. 8.1 Guglielmo della Porta, Αληωλίλνο Πίνο, π.1544-47, ιάνιανμ, Castel 

Sant‟Angelo, Ρχιδ. 

 

 

                                                             
387Ioele 2016 ζεθ.121-124. 
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Δζη. 8.2, Guglielmo della Porta, Παύινο ΗΗΗ, 1545-1550, θεοηυ ιάνιανμ ηαζ ηίηνζκμ 

αθάααζηνμ, Museo Nazionale di Capodimonte, Νάπμθδ 

 

 

Δζη. 8.3 Δθθδκζζηζηή ηέπκδ 3
μο

 αζ. π.Υ., Άηιαληαο, ιάνιανμ, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ 

Μμοζείμ, Νάπμθδ. 
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Δζη. 8.4 [;] de Cavalieri, Άγαικα ηεο Νίθεο ζε κάξκαξν bigiomorato από ηηο ζέξκεο 

ηνπ Καξαθάιια, 1585, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 

 

 

Δζη. 8.5 Ρςιασηυ ακηίβναθμ 3
μο

 ι.Υ. ααζζζιέκμ ζε βθοπηυ ημο 2
μο

 αζ. π.Υ., Μαηλάδα 

Farnese από ηηο ζέξκεο ηνπ Καξαθάιια, ιάνιανμ bigiomorato, Ανπαζμθμβζηυ 

Μμοζείμ “Antonio Salinas”, Παθένιμ.  
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Δζη.8.6 Ρςιασηυ ακηίβναθμ εθθδκζημφ βθοπημφ ημο 430 π.Υ., Αζελά Farnese, 

ιάνιανμ, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 

 

 

Δζη. 8.7 Ρςιασηυ Γθοπηυ 3
μο

 αζ. ι.Υ., Πνιεκηζηήο κε παηδί ή Αζηπάλαμ κε Σξωίιν, 

ιάνιανμ, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 
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Δζη. 8.8 Ρςιασηυ Ακηίβναθμ εθθδκζημφ βθοπημφ ημο 5
μο

 αζ. π.Υ.,  Φιόξα Farnese, 2
μξ

 

αζ. ι.Υ, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 

 

 

Δζη.8.9 Ρςιασηή Σέπκδ 1
μο

 αζ. ι.Υ, Βάξβαξνο, 98-117 ι.Υ., ιαφνμ ιάνιανμ ηαζ 

ιάνιανμ pavonazzetto, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 
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Δζη.8.10  [;] DaVaccaria, ύκπιεγκα ηνπ Δξκή κε Νύκθε, 1584, Βνεηακζηυ Μμοζείμ, 

Λμκδίκμ. 

 

Δζη. 8.11, Aνζζηενά:  Φιόξα Farnese (ακηίβναθμ), 17
μξ

 αζ., Βαζζθζηή Αηαδδιία 

Καθχκ Σεπκχκ, Μαδνίηδ. Γελζά: Filippo Tagliolini, θεθάιη ηεο Φιόξα Farnese, 1805, 

Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 



123 
 

 

Δζη. 8.12 Alessandro Maffei, Ρώκε Θξηακβεύνπζα, εζηυκα απυ ημ αζαθίμ ημο 1704, 

Raccolta Di Statue Antiche E Moderne Data In Luce Sotto I Gloriosi Auspici Della 

Santita Di N.S. Papa Clemente XI. Da Domenico de Rossi. Illustrata Colle sposizioni a 

ciascheduna immagine Di Pavolo Alessandro Maffei Patrizio Volterrano E Cav. Dell 

'Ordine Di S. Stefano E Della Guardia Pontificia. 
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Δζη. 8.13 Ανζζηενά: Ζξαθιήο Farnese, θεπημιένεζα ημο ακηζβνάθμο ηδξ 

Μαδνίηδξ,17
μξ

 αζ., Βαζζθζηή Αηαδδιία Καθχκ Σεπκχκ, Μαδνίηδ Γελζά: Ζξαθιήο 

Farnese, θεπημιένεζα ημο πνςηυηοπμο, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 
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Δζη.8.14 Ρςιασηή ηέπκδ ηςκ ιέζςκ ημο 1
μο

 αζ. π.Υ., Οπξαλία, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ 

Μμοζείμ, Νάπμθδ. 

 

Δζη.8.15 Άβκςζημξ ηαθθζηέπκδξ ηςκ νςιασηχκ πνυκςκ ηαζ Giovanni Battista della 

Porta, Άδωληο, Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. 
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Δζη.8.16 Guglielmo della Porta, Καξαθάιιαο, πνζκ ημ 1560, παθηυξ, Museo Nazionale 

di Capodimonte, Νάπμθδ. 

 

Δζη.8.17 Guglielmo della Porta (απμδίδεηαζ), Αληίλννο Γθξηκάλη, πνζκ ημ 1560, 

Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, Βεκεηία. 

 



127 
 

Δζη.8.18 Guglielmo della Porta, Αληίλννο, πνζκ ημ 1560, Palazzo Reale, Νάπμθδ. 

 

Δζη. 8.19 - 8.20 Guglielmo della Porta, Ο Ζξαθιήο κε ηα θίδηα, πνζκ ημ 1560, παθηυξ, 

Palazzo Reale, Νάπμθδ. 
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Δζη. 8.21, Δζη. 8.22 Guglielmo della Porta(;): δελζά: Πξνηνκή Αδξηαλνύ, 2
μ
 ιζζυ 16

μο
 

αζ., Δεκζηυ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, Νάπμθδ. Ανζζηενά: Πξνηνκή έπηηκνπ εβήξνπ, 

2
μ
 ιζζυ 16

μο
 αζ., Μμοζεία Καπζηςθίμο, Ρχιδ. 
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Δζη. 8.23 Guglielmo della Porta (απμδίδεηαζ), Πξνηνκή Αληωλίλνπ Πίνπ, ιέζα 16
μο

 

αζχκα, Δεκζηυ Μμοζείμ ηςκ Καθχκ Σεπκχκ, ημηπυθιδ. 

 

Δζη.8.24 Guglielmo della Porta, Ο Αλαζηεκέλνο Υξηζηόο εκθαλίδεηαη ζηνπο 

Απνζηόινπο, 1566-77, Μδηνμπμθζηζηυ Μμοζείμ Σέπκδξ, Νέα Τυνηδ. 
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Δζη. 8.25 Guglielmo della Porta, Φξαγγέιωζε ηνπ Ηεζνύ, 1569 -1577, Γηαθενί Coll & 

Cortés, Μαδνίηδ. 

 

Δζη.8.26 Guglielmo Della Porta ηαζ Giovanni Antonio Dosio, Αξρηηεθηνληθό ζρέδην 

γηα ην San Silvestro al Quirinale κε επεηζόδηα από ηε δωή ηνπ Υξηζηνύ, Ashmolean 

Museum, Ολθυνδδ, 
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Δζη. 8.27 Guglielmo della Porta, Μεθέηδ βζα ηδκ Δίζμδμ ημο Ηδζμφ ζηδκ Ηενμοζαθήι 

ηαζ ιεθέηδ Κανοάηζδςκ, Kunstmuseum, Düsseldorf. 

 

 

Δζη.8.28 Guglielmo della Porta, Μειέηε γηα ηελ Απνθαζήιωζε, Kunstmuseum, 

Düsseldorf. 
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Δζη. 8.29 Guglielmo della Porta, Μειέηεο γηα ηνπο Απνζηόινπο, Kunstmuseum, 

Düsseldorf. 

 

Δζη.8.30 Guglielmo della Porta, Σαθηθό Μλεκείν ηνπ Παύινπ ΗΗΗ, 1549-1574, 

Βαζζθζηή ημο Αβίμο Πέηνμο, Βαηζηακυ. 
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Δζη.8.31 Guglielmo della Porta, Μειέηεο γηα ηηο κνξθέο ηνπ ηαθηθνύ κλεκείνπ ηνπ 

Παύινπ ΗΗΗ, Kunstmuseum, Düsseldorf. 

 

 

Δζη. 8.32, Δζη. 8.33 Ανζζηενά: Guglielmo della Porta, Ζ θηινζνθία θαη νη Διεπζέξηεο 

Σέρλεο. Γελζά: Guglielmo della Porta, Ζ Γύλακε ηεο Πίζηεο,Λεπημιένεζεξ απυ ημ 

Σαθζηυ Μκδιείμ ημο Παφθμο ΗΗΗ, Βαζζθζηή ημο Αβίμο Πέηνμο, Βαηζηακυ. 
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Δζη. 8.34 Giambolgna, Αθξνδίηε Cesarini, 1583, Palazzo Margherita, Ρχιδ. 

 

 

Δζη.8.35 Giambologna, Κνηκώκελε Αθξνδίηε, π.1575, Skulpturensammlung, Γνέζδδ.  
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Δζη. 8.36 Ρςιασηυ ακηίβναθμ εθθδκζζηζημφ βθοπημφ ημο 3
μο

 αζ.π.Υ., Κνηκώκελε 

Αξηάδλε, Μμοζεία Βαηζηακμφ, Ρχιδ. 

 

 

Δζη. 8.37 Giambologna, Ζ Αξπαγή ηωλ αβίλωλ, 1583, Loggia dei Lanzi, Φθςνεκηία.  
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Δζη. 8.38 Giambologna, Λένληαο, π.1588-1589, Museo Nazionale del Bargello, 

Φθςνεκηία. 

 

 

Δζη. 8.39 Giambologna, Ληνληάξη πνπ επηηίζεηαη ζε άινγν, π.1590, Kunsthistorisches 

Museum, Βζέκκδ. 
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Δζη.8.40 Δθθδκζζηζηυ βθοπηυ ηςκ ηεθχκ ημο 4
μο

 αζ. π.Υ., Ληνληάξη πνπ επηηίζεηαη ζε 

άινγν, Musei Capitolini, Ρχιδ. 

 

 

Δζη.8.41, Δζη. 8.42 (θεπημιένεζα) Γενκέλε, 2
μξ

 αζ. π.π., Μμοζείμ Λμφανμο, Πανίζζ. 
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Κεθάλαιο 9
ο
 

Ο Pietro Bernini κι η μεηάβαζη ζηο Μπαπόκ. 

 

Ο Pietro Bernini (1562-1629), παηέναξ ημο Gian Lorenzo Bernini (1598-

1680), δναζηδνζμπμζήεδηε ζηδ Φθςνεκηία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε άθθεξ πυθεζξ υπςξ ηδ 

Ρχιδ, ηδ Νάπμθδ ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ. ηδ Ρχιδ έιεζκε πζεακυηαηα ζε 

κεανή δθζηία (18-22 εηχκ), πνμκζηή πενίμδμξ πμο ζοκέααθε ηαεμνζζηζηά ζηδκ 

ηαθθζηεπκζηή ημο δζαιυνθςζδ. Μεηαλφ ηςκ άθθςκ ενβάζηδηε ηαζ ζηδκ Villa Farnese 

ζηδκ Caprarola, υπμο αμήεδζε ημκ δάζηαθμ ημο Ridolfo Sirigatti (1553–1608) ζηδ 

δζαηυζιδζδ ηδξ μνμθήξ ιε κςπμβναθίεξ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ δζαιμκήξ ημο ζηδ 

Ρχιδ αθμζζχεδηε ζηδ βθοπηζηή
388

.  

Δκχ λεηίκδζε ςξ γςβνάθμξ ζηδκ οπδνεζία ηςκ Farnese, ζοκέπζζε ςξ 

ζοκηδνδηήξ ανπαζμηήηςκ, ιζα απυθαζδ πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε αζμπμνζζηζημφξ 

θυβμοξ. Νεανυξ ζε δθζηία ηαζ άζδιμξ ηαθθζηέπκδξ ζηδκ πυθδ, δ πζμ εφημθδ 

εκαζπυθδζδ πμο εα ιπμνμφζε κα ανεζ ήηακ δ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ. Με ηδκ 

ενβαζία αοηή δεκ ηάθοπηε ιυκμ ηζξ ηαεδιενζκέξ ημο ακάβηεξ, αθθά είπε ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ιάεεζ κα πεζνίγεηαζ ιε άκεζδ ημ ιάνιανμ
389

. Έκαξ αηυια πανάβμκηαξ, 

πμο ηαευνζζε ηδκ απυθαζδ ημο, ήηακ πζεακυηαηα ημ πανάδεζβια ημο Guglielmo della 

Porta, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ ενβαζία ςξ ζοκηδνδηήξ ήηακ πνμπμιπυξ βζα ηδκ θήρδ 

ζδιακηζηυηενςκ παναββεθζχκ
390

. 

Σμ 1584, ζε δθζηία 22 εηχκ, εβηαηαζηάεδηε ζηδ Νάπμθδ, υπμο έιεζκε ςξ ημ 

1606 ηαζ δδιζμφνβδζε ζδιακηζηά ένβα, υπςξ μ Άγηνο Βαξζνινκαίνο (εζη.9.1) ζηδκ 

Chiesa dei Girolamini
391

. φιθςκα ιε έββναθα, πμο έπμοκ εκημπζζηεί, πνμηφπηεζ πςξ 

ηαζ ζηδ Νάπμθδ αζπμθήεδηε ζημ έπαηνμ ιε ηδ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ, ιε 

απμηέθεζια κα ακαπηφλεζ πενζζζυηενμ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

βκςνίγμοιε πςξ ημ 1588 ζοιπθήνςζε έκα άβαθια βζα ηάπμζμκ Francesco
392

, εκχ ημ 

                                                             
388Dickerson 2012 ζεθ.4-6 ηαζ Kessler 2005 ζεθ.19-20. 
389“E rivolgendosi con tutto l‟animo alla Scoltura, misesi a restaurare alcune statue antiche e pigliando 
buona pratica in maneggiare il marmo”. Baglione 1642 ζεθ. 305. Ζ θζθία πμο ζοκέδεε ημκ ζοββναθέα 

ιε ημκ Pietro, εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ πεζζηήνζμ υηζ δ πθδνμθμνία είκαζ ζςζηή. Tozzi 1989 

ζεθ.47. 
390Migliorato 2007 ζεθ.37-40. 
391Kessler 2005 ζεθ.52-57. 
392ristorare […] una statua de marmora la quale confessa havere receputo da detto Signor Francesco et 
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1589 ζοκηήνδζε δφμ Δνςηζδείξ έκαξ εη ηςκ μπμίςκ ήηακ ιαγί ιε έκακ Βάηπμ, βζα ημκ 

ηυιδ ημο Morcone, Giovan Antonio Carafa
393

. Ωζηυζμ, ηακέκα απυ ηα βθοπηά, πμο 

ιανηονμφκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πδβέξ, δεκ ζχγεηαζ ηζ έηζζ δεκ βκςνίγμοιε ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ιπμνεί κα ιμνθμπμίδζε ημ ανπαίμ ιάνιανμ. 

Αοηυ δεκ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα ένβα πμο ζοκηήνδζε βζα θμβανζαζιυ ημο 

Scipione Borghese (1577-1633), ηανδζκάθζμο ηαζ ακζρζμφ ημο Πάπα Παφθμο Δ‟. Ζ 

μζημβέκεζα ημο δζέεεηε ιζα ζδιακηζηή ζοθθμβή, πμο απέηηδζε αβμνάγμκηαξ 

ανπαζυηδηεξ απυ άθθεξ μζημβέκεζεξ. Ακάιεζα ζημοξ ηαθθζηέπκεξ πμο πνμζέθααε βζα 

κα ζοκηδνήζεζ ηα βθοπηά ήηακ ηζ μ Pietro Bernini, μ μπμίμξ ιεηά ηδ βκςνζιία ημο ιε 

ημκ Πάπα ημ 1606, είπε ακαπηφλεζ ζηεκή ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζα δδιζμονβχκηαξ βζα 

αοημφξ ένβα ηαζ ζοκηδνχκηαξ ηζ επζθέβμκηαξ μνζζιέκεξ θμνέξ ηζξ ανπαζυηδηεξ, πμο 

εα αβυναγακ. Δκδεζηηζηυ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ ήηακ πςξ θίβα πνυκζα ανβυηενα αβυναζακ 

ηδκ Ακάιζεηα (εζη.9.2), πμο θζθμηεπκήεδηε απυ ημκ ιυθζξ δεηαέλζ εηχκ Gian Lorenzo 

Bernini πζεακυηαηα ζε ζοκενβαζία ιε ημκ παηένα ημο
394

.  

ηα 1616 μ Scipione Borghese ακέεεζε ζημκ Pietro κα ζοκηδνήζεζ δφμ απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα βθοπηά ηδξ ζοθθμβήξ ημο δείπκμκηαξ ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ημο είπε. 

ημοξ Βάξβαξνπο ημο ιμοζείμο ημο Λμφανμο, ημ πνυζςπμ είκαζ ημκηά ζηα ανπαία 

πνυηοπα, εκχ δ ηυιδ ημοξ εοιίγεζ ημ πνμζςπζηυ ζηοθ ημο ηαθθζηέπκδ (εζη.9.3-9.4). 

Σμ επυιεκμ βθοπηυ είκαζ ημ ακάβθοθμ ημο Μάνημο Κμονηίμο (εζη.9.5), ημο 

ιοεμθμβζημφ ήνςα ημο Οοάννμκημξ ηαζ ημο Λζαίμο, πμο εοζζάζηδηε βζα ημ ηαθυ ηδξ 

πυθδξ ημο
395

. Ο ιφεμξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημκ ηανδζκάθζμ Scipione, ηαεχξ ημ 1606 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηαηαζηνμθζηήξ πθδιιφναξ ζηδ Ρχιδ, επζζηέθηδηε έθζππμξ ιε 

αοημεοζία ηα εφιαηα ζε μθυηθδνδ ηδκ πυθδ πνμηεζιέκμο κα ηα πανδβμνήζεζ. Αοηυ 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ζφκεεζδ ιζαξ ζεζνάξ πμζδιάηςκ, πμο ηυκζγακ ηδ βεκκαζυηδηα 

ημο. Αοηή δ ζφκδεζδ ιε ημ παναηηήνα πνέπεζ κα έηακε ημκ ηανδζκάθζμ κα εέθεζ ημ 

ακάβθοθμ κα ζοκηδνδεεί ιυκμ απυ ηάπμζμκ, πμο εα πναβιαημπμζμφζε έκα ελαζνεηζηυ 

                                                                                                                                                                              
tenerla in sua poteca che è mezza statua cioè de la cintura à bascio et il detto m.co Pietro promette far il 

resto de la cintura in sù. La quale statua è intitolata Un Giove; et de più fare li piedi a detta statua con 

lo zoccolo conforme un designo datoli”. Ioannou 2002 ζεθ.32. 
393Ζ πδβή παναηίεεηαζ ζημ Ioannou 2002 ζεθ.32. Γζα ηδκ πνχηδ δδιμζίεοζδ αθ. Giuseppe Ceci, “Per 

la biografia degli artisti del XVI e XVII secolo. Nuovi documenti. II. Scultori”, Napoli Nobilissima, 
XV (1906), ζεθ.117. 
394Kessler 2005 ζεθ.77. 
395φιθςκα ιε ημ ιφεμ ιεηά απυ έκα ηαηαζηνμθζηυ ζεζζιυ, πμο ζοκέαδ ζηδ Ρχιδ δδιζμονβήεδηε έκα 

ηενάζηζμ νήβια, ημ μπμίμ ιε αάζδ έκα πνδζιυ εα έηθεζκε ιυκμ ακ εοζίαγακ ζημοξ εεμφξ ημ πζμ 

πμθφηζιμ αβαευ ηδξ πυθδξ. Πζζηεφμκηαξ υηζ ημ ζδιακηζηυηενμ ηηήια ηδξ πυθδξ ήηακ μ ζηναηυξ ηδξ 

ηαζ δ βεκκαζυηδηα αοημφ, μ Μάνημξ Κμφνηζμξ έπεζε πάκμπθμξ ιαγί ιε ημ άθμβμ ημο ζημ νήβια.   
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απμηέθεζια. Σμ βθοπηυ ανέεδηε δζαζπαζιέκμ ηαζ δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα 

λεπςνίζμοιε αηνζαχξ πμζα ζδιεία είκαζ ηα ανπαία ηαζ ζε πμζα έπεζ πανέιαεζ μ 

Pietro
396

.  

Έπμκηαξ ήδδ ενβαζηεί ζε εέιαηα, ζηα μπμία δδιζμφνβδζε ιζα πανυιμζα 

ζφκεεζδ ζε έκα έλενβμ ακάβθοθμ, έπεζ επζθέλεζ κα απμδχζεζ ηυζμ ημ άθμβμ υζμ ηαζ 

ημκ ακααάηδ ζε ιζα έκημκδ ηίκδζδ ιε ιζα ζοζηνμθή, πμο εοιίγεζ ηδ ιακζενζζηζηή 

βθοπηζηή. Αοηή ημο δ επζθμβή είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ εέια, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ 

Άβζμ Μανηίκμ (εζη.9.6), μ μπμίμξ έπεζ απμδμεεί ζε ιζα πζμ ήνειδ ηαηάζηαζδ, θυβς 

ημο υηζ δίκεζ ημ ιακδφα ζε έκα πζζηυ. Αοηυ πμο δείπκεζ ίζςξ πενζζζυηενμ ημ 

πνμζςπζηυ ημο ζηοθ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ είκαζ δ επζθμβή ημο κα αάθεζ ηδ ιμνθή 

ημο Μάνημο Κμονηίμο κα ημζηάγεζ ηδ ζηζβιή αηνζαχξ, πμο πέθηεζ ζημ ηεκυ, πνμξ ηα 

ηάης ζημ εεαηή ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ημκ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ζημ εέια, πναηηζηή πμο 

έπεζ αημθμοεήζεζ ηαζ ζε άθθα ένβα ημο υπςξ ζημ ακάβθοθμ ημο ηαθζημφ ικδιείμο 

ημο Κθήιδ VIII ζηδκ Cappella Paolina (εζη.9.7)
397

. 

ε ένβα υπςξ αοηυ παναηδνμφιε ημ πχξ πνμζεέηεζ ζηα ανπαία βθοπηά ηδκ 

πνμζςπζηή ημο ηεπκμηνμπία. Ζ επζννμή υιςξ, πμο ημο άζηδζακ μζ ανπαζυηδηεξ είκαζ 

αδζαιθζζαήηδηδ, αθμφ παναηδνείηαζ ζηα ένβα ηυζμ ημο ίδζμο, υζμ ηαζ ημο βζμο ημο.  

Σα all‟ antica βθοπηά πμο δδιζμφνβδζε μ ηαθθζηέπκδξ ήηακ δ Αλδξνκέδα (εζη.9.8) ηδξ 

ζοθθμβήξ Zeri ηαζ ημ Αγόξη κε δξάθν(εζη.9.9), πμο ανίζηεηαζ ζημ ιμοζείμ Getty ηαζ 

πζεακμθμβείηαζ πςξ απμηεθεί πνμσυκ ζοκενβαζίαξ ημο ιε ημκ κεανυ ηυηε βζμ ημο, Gian 

Lorenzo
398

. Πανυθμ πμο δ δέζιζα Αλδξνκέδα απμηεθεί figura serpentinata, ηιήιαηα 

ημο ένβμο, υπςξ δ ηυιδ ηαζ ηα ιάηζα απμηεθμφκ επζννμέξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. 

Πνμηεζιέκμο κα εοιίγεζ πενζζζυηενμ ανπαία αβάθιαηα επέθελε μνζζιέκα ζδιεία κα 

έπμοκ ηδκ υρδ ηδξ θεμνάξ, υπςξ δ αάζδ ηαζ ημ πνυζςπμ. ημ δέοηενμ ένβμ 

ααζίζηδηε πζεακυηαηα ζε ιζα ανπαία ζφκεεζδ, ηαεχξ απμηεθεί παναθθαβή ημο ιφεμο 

ημο Ζναηθή ιε ηα θίδζα, υιςξ παηέναξ ηαζ οζυξ ημ απέδςζακ ιε έκα δζηυ ημοξ ηνυπμ. 

Δηηυξ απυ αοηά δδιζμφνβδζε ηζ έκα ένβμ ακηίβναθμ ημο Λαμηυμκηα 

(εζη.9.10), πμο ανίζηεηαζ ζηδ Reggio Calabria. Υνμκμθμβμφιεκμ ζηα ηέθδ ημο 16
μο

 

πανμοζζάγεζ ανηεηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνςηυηοπμ, υπςξ ηδκ υπζ ηυζμ έκημκδ 

ιοζηυηδηα, αθθά ηαζ ηδκ επζθμβή ηα παζδζά κα ιδκ πανμοζζάγμκηαζ ςξ εκήθζηεξ υπςξ 

                                                             
396Kessler 2005 ζεθ.77, Ostrow 2004 ζεθ.364 ηαζ Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.191-192. 
397Αοηυεζ. 
398Migliorato 2007 ζεθ.37. 
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ζημ αοεεκηζηυ. Πνυηεζηαζ επμιέκςξ βζα έκα υπζ αηνζαέξ ακηίβναθμ, αθθά βζα ιζα δζηή 

ημο πνμζέββζζδ ημο εθθδκζζηζημφ βθοπημφ, ηδκ μπμία ειπκεφζηδηε αθεκυξ απυ ηδκ 

ηέπκδ ημο Μζπαήθ Αββέθμο ζε υηζ αθμνά ηα non finito ζδιεία, ηζ αθεηένμο απυ άθθα 

ανπαία βθοπηά υπςξ αοηυ ημο Ζξαθιή πνπ παιεύεη κε ηα θίδηα ηδξ Σνζιπμφκα, 

ακηίβναθμ ημο μπμίμο (εζη.8.19-8.20) ιπμνεί κα είπε δεζ, αθμφ ημ πνςηυηοπμ 

ανζζηυηακ ζηδ Ρχιδ ςξ ημ 1584
399

. 

Γζα ημκ ηανδζκάθζμ Borghese δδιζμφνβδζε δομ παναθθαβέξ ενιασηήξ ζηήθδξ, 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ υνζα ζημκ ηήπμ ηαζ ημπμεεηήεδηακ δίπθα απυ ηα ανπαία 

ήηακ μ Πξίαπνο (εζη.9.11) ηζ δ Φιόξα (εζη.9.12)
400

. Μζα ηεθείςξ δζηή ημο πνμζέββζζδ, 

δ μπμία δεκ εοιίγεζ ζε ηίπμηα ηα ηθαζζηά πνυηοπα, πανά ιυκμ ζηδ αάζδ ηδξ ζηήθδξ, 

υπμο αηυιδ ηζ εηεί ηα πυδζα ηςκ εεμηήηςκ δεκ έπμοκ απμδμεεί απυθοηα ζφιθςκα ιε 

ηα ανπαία παναδείβιαηα
401

.Σδκ επζννμή ημο απυ ηδκ ανπαζυηδηα παναηδνμφιε ζε 

ένβα υπςξ δ Vita Attiva ηαζ δ Vita Contemplativa (εζη.9.13)
402

 ηζ δ Caritas (εζη.9.14), 

ιε ημ έκημκμ contrapposto
403

ηαζ ηα πνυζςπα πμο εοιίγμοκ αβάθιαηα ανπαίςκ εεχκ, 

αθθά ηαζ ζε ενδζηεοηζηά εέιαηα υπςξ δ Μεγάιε Παλαγία (εζη.9.15) δ επζννμή ημο 

θαίκεηαζ ζηα ιαθθζά ηαζ ημ πνυζςπμ πανυθμ πμο δ ιμνθή απμηεθεί ιζα figura 

serpentinata
404

.  

Γζα ημοξ Borghese ενβάζηδηε  ηζ μ βζμξ ημο, υπςξ πνμακαθένεδηε ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Ακάιζεηαο, ιε ένβα υπςξ ημκ Δξκαθξόδηην (εζη.9.16) κα ιπενδεφμοκ 

ημοξ ιεθεηδηέξ ςξ πνμξ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ζοκηδνδηή, αθμφ άθθμζ ημ απμδίδμοκ 

ζημκ Pietro ηζ άθθμζ ζημκ Gian Lorenzo
405

. ηαδζαηά υιςξ μ δεφηενμξ άνπζζε κα 

πανεηηθίκεζ απυ ημ ιακζενζζηζηυ ζηοθ ημο παηένα ημο ηαζ «απεθεοεένςζε αοηυ ημκ 

αζχκα απυ ημκ θευκμ ηςκ ανπαίςκ»
406

.  

 

 

 

                                                             
399Αοηυεζ. 
400Wardropper 2011 ζεθ.110-113. 
401Kessler 2005 ζεθ.22. 
402Kessler 2005 ζεθ.34-35. 
403Kessler 2005 ζεθ.58. 
404Αοηυεζ. 
405Haskell ηαζ Penny 1981 ζεθ.234-235 ηαζ Picozzi 2000 ζεθ.30. 
406Bacchi 1999 ζεθ.70.   
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Ippolyto Buzzi 

ε ακηίεεζδ ιε ημκ Pietro Bernini πμο πναβιαημπμζμφζε πζμ «εθεφεενεξ» 

πανειαάζεζξ ζηα βθοπηά, μ Ippolito Buzzi (1562–1634), επζεοιμφζε ημ απμηέθεζια 

ηςκ δζηχκ ημο πανειαάζεςκ κα ιμζάγεζ ιε ηδκ ανπζηή ιμνθή ηςκ ένβςκ. Γζα αοηυ 

ημκ θυβμ πνδζζιμπμζμφζε ηιήιαηα άθθςκ ανπαίςκ αβαθιάηςκ ηαζ πανυιμζμ 

ιάνιανμ ιε ημ ανπζηυ
407

. Σδκ ελμζηείςζδ ημο ιε ηδκ ανπαία πθαζηζηή, ιανηονά δ 

ιεηαηνμπή εκυξ αβάθιαημξ ημο Ημοθίμο Καίζανα, απυ ημ μπμίμ απμοζίαγε ημ ηεθάθζ, 

ζε ηαθζηυ πμνηναίημ ημο Alessandro Farnese ηδξ Πάνια (1545-1592) (εζη.3.12-3.13) 

408
. Δπζπθέμκ, ζημ μ Έξωηαο θαη Φπρή (εζη.9.21) έπεζ επζδείλεζ ηυζμ ορδθή ηεπκζηή 

πμο είκαζ δφζημθμ κα λεπςνίζμοιε πμζα ηιήιαηα ημο βθοπημφ απμηεθμφκ ηζξ δζηέξ 

ημο πανειαάζεζξ ηαζ πμζα είκαζ ανπαία. Υνδζζιμπμζχκηαξ ανπαίμοξ εχναηεξ ηαζ 

ηεθάθζα, ηα μπμία επακεπελενβάζηδηε, δδιζμφνβδζε ιζα κέα ζφκεεζδ, υπςξ θαίκεηαζ 

απυ ηδ αάζδ ζηδκ μπμία έπμοκ ημπμεεηδεεί μζ ιμνθέξ ακελάνηδηα δ ιζα απυ ηδκ 

άθθδ
409

. 

Σμ ηγάηζ ζημ Palazzo Aldobrandini έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ανπαία ζπυθζα, ηα 

μπμία ζφιθςκα ιε ηδκ Migliorato απμδίδμκηαζ ζημκ Ippolito Buzzi, ηαεχξ 

πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ιε ένβα υπςξ μζ Καξπάηηδεο (εζη.9.19) ζηδκ Santa Maria 

Maggiore ηαζ δ ύλεζε (εζη.9.20) ζηδ Santa Maria Sopra Minerva
410

. Ζ επζιμκή ημο 

ζηδκ ανπαία ηέπκδ, ημκ μδήβδζε ζημ κα δδιζμονβεί ιμνθέξ πςνίξ ζδζαίηενα 

εηθναζηζηά ζημζπεία, υπςξ ζηδκ επζθμβή ημο κα αθήζεζ ηζξ ηυνεξ ηςκ ιαηζχκ 

εθάπζζηα επελενβαζιέκεξ ζηενχκηαξ έηζζ απυ ηδ ιμνθή ζπεδυκ ηάεε έκδεζλδ 

ζοκαζζεδιαηζζιμφ.  

͠ 

Σα πνμκζηά πθαίζζα πμο έπμοκ ηεεεί ζηδκ πανμφζα ενβαζία δεκ επζηνέπμοκ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ ηέπκδξ ηςκ ηαθθζηεπκχκ ημο 17
μο

 αζχκα Stefano Maderno(1576-

1636)
411

, Alessandro Algardi (1598–1654)
412

, Gian Lorenzo Bernini
413

 ηαζ Orfeo 

                                                             
407Migliorato 2016 ζεθ.197 
408Βθ. Costantini 1992 ζεθ.149. 
409Costantini 1992 ζεθ.149. 
410Migliorato 2016 ζεθ.198-200. 
411Fratarcangeli & Ruggero 2007 ζεθ.164-176, Economopoulos 2013 ηαζ Dickerson 2012 ζεθ.10-12. 
412Βθ. Giuliano 1992 ηαζ Gallotini 2003 ζεθ.179-190. 
413Ζ αζαθζμβναθία βζα ημκ Gian Lorenzo είκαζ πμθφ εηηεκήξ. Ωζηυζμ, βζα ηδ ζπέζδ ηαζ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημο ιε ημκ παηένα ημο αθ. Bacchi 1999 ζεθ.65-79. 
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Boselli(1597–1667)
414

 είκαζ ιενζημί ιυκμ απυ ημοξ βθφπηεξ πμο δζαιυνθςζακ ημ 

ζηοθ ημοξ ελαζηίαξ ηδξ εκαζπυθδζδ ημοξ ιε ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδ ζοιπθήνςζδ 

ανπαζμηήηςκ. Ο ηεθεοηαίμξ ζοκέβναρε ηδκ πναβιαηεία Osservazioni della scoltura 

antica, ιε εέια ηδ ζοκηήνδζδ ανπαζμηήηςκ, ζηδκ μπμία δζαηφπςζε ηζξ απυρεζξ ημο 

πενί μνεήξ ζοκηήνδζδξ. Αοηυ υιςξ πμο απμηεθεί ηαζκμημιία βζα ηζξ απυρεζξ ηδξ 

επμπήξ πενί ανπαίςκ βθοπηχκ, είκαζ δ δζαηφπςζδ ημο πςξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ 

πανειαάζεζξ ιυκμ υπμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ ηαζ ιυκμ απυ βθφπηεξ πμο είκαζ 

ηαθακημφπμζ, υπςξ μ ίδζμξ, ηαζ εα είκαζ ζε εέζδ κα ενιδκεφζμοκ ηδκ ανπαία 

εζημκμβναθία ηαζ ηδκ ανπαία ηεπκμηνμπία χζηε κα ιδκ ηδκ αθθμζχζμοκ
415

. 

Οζ ζηέρεζξ ημο δεκ επζηνάηδζακ ηαεχξ μζ πανειαάζεζξ ηαζ μζ ιεηαηνμπέξ 

ζοκεπίζηδηακ ςξ ημκ 19
μ
 αζχκα ιε ηα βθοπηά κα θένμοκ ιεηαπμζήζεζξ πμο ημοξ 

«επέααθακ» ηα βμφζηα ηδξ ηάεε πενζυδμο. 

 

 

 

  

                                                             
414Di Stefano 2002. 
415Βθ. Boselli 1978 ηαζ Boselli 1994. 
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Δζη. 9.1 Pietro Bernini, Άγηνο Βαξζνινκαίνο, 1602-1603, Chiesa dei Girolamini, 

Νάπμθδ. 

 

 

Δζη.9.2  Gian Lorenzo Bernini, Ακάιζεηα, π.1615, Galleria Borghese, Ρχιδ. 
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Δζη. 9.3, Δζη. 9.4 Άβκςζημξ ηαθθζηέπκδξ, Αηρκάιωηνη Βάξβαξνη, Μμοζείμο ημο 

Λμφανμο, Πανίζζ.  

 

Δζη.9.5 Pietro Bernini, Μάξθνο Κνύξηηνο, Galleria Borghese, Ρχιδ. 
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Δζη.9.6 Pietro Bernini, Ο Άγηνο Μαξηίλνο κνηξάδεηαη ηνλ καλδύα ηνπ κε έλαλ επαίηε, 

π.1598, Certosa San Marino, Νάπμθδ. 

 

Δζη.9.7 Pietro Bernini, Λεπημιένεζα απυ ημκ Σάθμ ημο Κθήιδ VII, 1610 - 1614, 

Cappella Paolina, Santa Maria Maggiore, Ρχιδ.  
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Δζη. 9.8 Pietro Bernini, Αλδξνκέδα, 1615, Accademia Carrara, Μπένβηαιμ. 

 

Δζη.9.9 Pietro Bernini ηαζ Gian Lorenzo Bernini, Αγόξη κε δξάθν, 1617, J. P. Getty 

Museum, Λμξ Άκηγεθεξ. 
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Δζη. 9.10 Pietro Bernini (απμδίδεηαζ), Λανθόωλ, Pinacoteca Civica, Reggio Calabria. 

 

Δζη.9.11 Pietro Bernini, Πξίαπνο, 1616-17, Μδηνμπμθζηζηυ Μμοζείμ Σέπκδξ, Νέα 

Τυνηδ. 
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Δζη.9.13 Pietro Bernini, Φιόξα, 1616-17, Μδηνμπμθζηζηυ Μμοζείμ Σέπκδξ, Νέα 

Τυνηδ. 

 

Δζη.9.14 Pietro Bernini, Vita Attiva, π.1596, Museo Nazionale di San Martino, 

Νάπμθδ. 



150 
 

 

Δζη. 9.15 Pietro Bernini, Caritas, 1600-1601, Capella del Monte di Pietà, Νάπμθδ. 

 

Δζη. 9.16 Pietro Bernini, Ζ Παλαγία κε ηνλ Ηεζνύ θαη ηνλ Ηωάλλε ηνλ Βαπηηζηή, Museo 

Nazionale di San Martino, Νάπμθδ. 
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Δζη.9.17 Pietro Bernini ή Gian Lorenzo Bernini, Πάπιωκα ηνπ Δξκαθξόδηηνπ,  

π.1620, Μμοζείμ ημο Λμφανμο, Πανίζζ. 

 

Δζη.9.18 Ippolyto Buzzi, Καξπάηηδεο,Santa Maria Maggiore, Cappella Paolina, Ρχιδ. 
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Δζη.9.19 Ippolyto Buzzi, ύλεζε, ιάνιανμ, Santa Maria sopra Minerva, Cappella 

Aldobrandini, Ρχιδ. 

 

 

Δζη.9.20 Ippolyto Buzzi, Έξωηαο θαη Φπρή, π.1620, Museo Nazionale Romano, 

Palazzo Altemps, Ρχιδ. 
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Δζη. 5.10: Dempsey C., “Annibal Carache au Palais Farnèse”, ζημ Le palais Farnèse. 

École Française de Rome,επζι. François-Charles Uginet, ηι.1, Ρχιδ, 1981, ζεθ.279. 
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Δζη.5.11: http://ancientrome.ru/art/img/7/7507.jpg 

Δζη.6.1:https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/48/cc/c1/filename-mg-

1039-jpg.jpg 

Δζη.6.2:https://blog.rome-accommodation.net/wp-

content/uploads/2018/01/IMG_0188.jpg 

Δζη.6.3: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2017. 

Δζη.6.4 - 6.8: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2018. 

Δζη.6.9: Rossi Pinelli O., “Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici”, 

ζημ Memoria dell'antico nel- I'arte italiana, ηκ. 3, Dalla tradizione all'archeologia, 

επζι. SalvatoreSettis. Σμνίκμ, 1986, ζεθ.214. 

Δζη.6.10-6.16: Φςημβναθίεξ: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2017. 

Δζη.6.17:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=

&ved=2ahUKEwjX8ouchYXkAhUkPewKHZtEAMgQjRx6BAgBEAQ&url=https%

3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3APan_satyre_della_Valle.j

pg&psig=AOvVaw0Odp2LfpEJZ63ItiEl2xTM&ust=1565964151887163 

Δζη.6.18: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2017. 

Δζη.7.1:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&

ved=2ahUKEwid2_WshoXkAhWJwAIHHRZMBlkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3

A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ACappella_caetani_02.jpg&

psig=AOvVaw2ZMF_bKngcaMSiinePIr0-&ust=1565964410808171  

Δζη.7.2:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&

ved=2ahUKEwixo-

Crh4XkAhVO46QKHYFxDNsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedi

a.org%2Fwiki%2FObelisco_Vaticano&psig=AOvVaw3SuuOGIYqqfg2Ff56Zp29V&

ust=1565964722192739  

Δζη.7.3, εζη.7.6, εζη.7.8: Emmanuel Lamouche,  “Bastiano Torrigiani et les fondeurs 

de bronze de Sixte Quint: entre collaboration et création personnelle”, Scultura a 

Roma nella seconda metà del Cinquecento protagonisti e problemi , επζι. Walter 

http://ancientrome.ru/art/img/7/7507.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/48/cc/c1/filename-mg-1039-jpg.jpg
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Cupperi, Grégoire Extermann, Giovanna Ioele, Ρχιδ, 2012, ζεθ.219, ζεθ.217, 

ζεθ.218. 

Δζη.7.4: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ah

UKEwjP_ZaXiIXkAhUIzqQKHYtGA04QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2F

metaldetectorhobby.forumfree.it%2F%3Ft%3D73998288&psig=AOvVaw2W-

dfam7YMfPex3wRa1vLv&ust=1565964939563326 

Δζη.7.5: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2016. 

Δζη.7.7:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&

ved=2ahUKEwj_tL3ZiIXkAhWKyaQKHRO1DUkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A

%2F%2Fwww.romanoimpero.com%2F2017%2F06%2Fcolonna-di-marco-

aurelio.html&psig=AOvVaw3ViplzGPe2_LMB6u3V8n2I&ust=1565965061631667 

Δζη.7.8: : Lamouche E., “Bastiano Torrigiani et les fondeurs de bronze de Sixte Quint: 

entre collaboration et création personnelle”, ζεθ.217 

Δζη.7.9: Christine Pappelau, “The Dismantling of the Septizonium – a Rational, 

Utilitarian and Economic Process?”, ζεθ.359. 

Δζη.7.10, εζη.7.11, εζη.7.12 : Giangiacomo Martines : “Silla Longhi e il restauro della 

Colonna Antonina” ζεθ.185, ζεθ.110, ζεθ. 199. 

Δζη.7.13:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=

&ved=2ahUKEwih0o3GioXkAhUJGewKHRZYDAEQjRx6BAgBEAQ&url=https%

3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcqua_Felice&psig=AOvVaw1czOqebqs

OlqmyIXGzHr-l&ust=1565965584882135 

Δζη.7.14: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2016. 

Δζη.8.1: Max Wiringa, «Fiamminghi in the workshop of Guglielmo della 

Porta»,δζπθςιαηζηή ενβαζία, εζη.3.3, ζεθ.69. 

Δζη. 8.2 ηαζ 8.23: Andrea Bacchi, Christina Riebesell, Capolavori dell’ officinal 

Farnesiana. Due Busti d’ imperatori all’antica in bronzo e marmi policromi, εζηυκεξ 

ζεθίδςκ 19 ηαζ 23. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP_ZaXiIXkAhUIzqQKHYtGA04QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmetaldetectorhobby.forumfree.it%2F%3Ft%3D73998288&psig=AOvVaw2W-dfam7YMfPex3wRa1vLv&ust=1565964939563326
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Δζη. 8.3: Carlo Gasparri (επζι.) La collezione Farnese,Νάπμθδ, 2007, εζη. ζεθ. 59. 

Δζη. 8.4 , 8.12, 8.15: Carlo Gasparri (επζι.) Le sculture Farnese. Storia e 

documenti,ζεθ. 96 εζη.34-36. 

Δζη. 8.5: https://www.famedisud.it/wp-content/uploads/2018/11/menade_farnese.jpg 

Δζη.8.6:https://i.pinimg.com/originals/99/2f/0f/992f0f5c0a0f87dbabce10f35c472d0a.j

pg 

Δζη.8.7:https://1.bp.blogspot.com/-puq-

H0JLmZM/WJWbcAbyW0I/AAAAAAAAg0c/iyo_KzwKvSQBsW2odPIeadAnFnm

FjfbfQCLcB/s640/Achille%2Be%2BTroilo%2B7%2B900.jpg 

Δζη.8.8:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Flora_Farnese_N%C3

%A1poles_01.JPG 

Δζη.8.9: https://twitter.com/sarahebond/status/951882700322983937 

Δζη. 8.10: Carlo Gasparri (επζι.) Le sculture Farnese. Storia e documenti, εζη.26 

ζεθ.91. 

Δζη. 8.11 ηαζ 8.13 Solis et al. 2010: A Solis P., J. Gasca M., S. Viana S., J. M. Luzon 

N., “The Restoration of Two Plaster Casts Aquired by Velzquez in the Sixteenth 

Century: the Hercules and Flora Farnese”εζη. 21.8 ηαζ 21.9 ζεθ.397 ηαζ 398. 

Δζη. 8.14: Le collezioni del museo natηonale di Napoli,ζεθ. 154. 

Δζη.8.16-8.20: Extermann G., “Copie e falsificazioni: l‟industria dell‟antico nella bottega di 

Guglielmo della Porta”ζεθ.246, 248, 250, 254-255. 

Δζη.8.21-8.22: Bacchi A.ηαζ Riebesell C., Capolavori dell'officina Farnesiana. Due 

Busti d'imperatori all'antica in bronzo en marmi policromi, ζεθ.13. 

Δζη.8.24: Walker Stephanie, “A pax by Guglielmo della Porta”, Metropolitan Museum 

Journal, XXVI, 1991, ζεθ.170. 

Δζη.8.25: Rosario Coppel, Charles Avery, Margarita Estella, Guglielmo della Porta. A 

Counter- Reformation Sculptor,ζεθ.77.  
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Δζη.8.26: Carolyn Valone “Paul IV, Guglielmo della Porta and the Rebuilding of San 

Silvestro al Quirinale”ζεθ.249. 

Δζη. 8.27- 8.29, 8.31: Gramberg, W., Giuseppe Ghezzi, Die Düsseldorfer 

Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, Kat nr74., 36, 87. 

Δζη.8.30:http://www.canino.info/inserti/monografie/i_farnese/gallerie/sepolcri/img/se

polcri_farnesiani_02.jpg 

Δζη.8.32-8.33: Rosario Coppel, Charles Avery, Margarita Estella, Guglielmo della 

Porta. A Counter- Reformation Sculptor,ζεθ.36. 

Δζη. 8.34: http://www.mmdtkw.org/VVenus.jpg 

Δζη. 8.35: https://skulpturensammlung.skd.museum/en/exhibitions/shadow-of-time-

giambologna-michelangelo-and-the-medici-chapel/ 

Δζη. 8.36: https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2018/04/clov-2-8.jpg 

Δζη.8.37:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Giambologna%2C_r

atto_delle_sabine_01.JPG 

Δζη.8.38: Giambologna, gli dei, gli eroi. Genesi e fortuna di uno stile europeo nella 

scultura,ζεθ.247. 

Δζη.8.39: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2018. 

Δζη.8.40:http://www.museicapitolini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/museo_del_pal

azzo_dei_conservatori/esedra_di_marco_aurelio/leone_che_azzanna_il_cavallo  

Δζη.8.41-8.42: Giovanna Ioele, Giovanni Battista della Porta scultore, (1542-

1597)ζεθ.171-172. 

Δζη.9.1: Kessler H.U., Pietro Bernini (1562-1629), ζεθ.141. 

Δζη.9.2: https://pbs.twimg.com/media/DtzbWD2WsAA1UAW.jpg:large 

Δζη.9.3-9.5: Kessler H.U., Pietro Bernini (1562-1629)ζεθ.200-201 

Δζη.9.6: Φςημβναθία: Μανζθέκα Μαναβηάηδ, 2017. 

http://www.canino.info/inserti/monografie/i_farnese/gallerie/sepolcri/img/sepolcri_farnesiani_02.jpg
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