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Εισαγωγή  

 

 

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι οι μαρτυρολογικοί κύκλοι στο ζωγραφικό 

διάκοσμο εκκλησιών, δημόσιων, δηλαδή, θρησκευτικών κτιρίων, στη Ρώμη. Τα 

χρονολογικά όρια της εργασίας, περίπου 1580–1600, ορίζονται: α) από την ίδια 

μαρτυρολογική παραγωγή που παρατηρείται ότι βρισκόταν σε έξαρση στη Ρώμη την 

περίοδο αυτή, τουλάχιστον από τα μνημεία που μας έχουν σωθεί, β) από την περίοδο 

του ποντιφικάτου του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ (1572 – 1585) και γ) την περίοδο κατά την 

οποία ο Claudio Acquaviva (1581 – 1615) ήταν ο Ανώτατος Στρατηγός του τάγματος 

των Ιησουιτών (Preposito Generale della Compagnia di Gesù) και επίσκοπος Ρώμης.1 

Ο Ακουαβίβα, επιπλέον, είναι αυτός που έχει συνδεθεί με την προώθηση και προβολή 

της μαρτυρολογικής λατρείας.2 Η επιλογή, δε, της πόλης της Ρώμη γίνεται επειδή η 

Ρώμη ήταν το «καλλιτεχνικό κέντρο» του δυτικού κόσμου στα τέλη του 16ου

 

 αιώνα.  

Ποια ήταν όμως η έννοια του μαρτυρίου, στην ιταλική χερσόνησο κατά τον 

16ο αιώνα; Για τον κάθε «πιστό» χριστιανό ύψιστη τιμή αποτελούσε να αποκαλεστεί 

ως μάρτυρας ή διαφορετικά μιμητής στα Πάθη του Χριστού. Μια τέτοια μίμηση του 

Χριστού (imitatio Christi) επιτυγχάνεται με το βασανιστήριο και τον επακόλουθο 

θάνατο. 3 Συγκεκριμένα με την υπομονή, την αντοχή και καρτερία του βασανισμού ο 

πιστός αποδεικνύει, σύμφωνα με τους πιστούς, έμπρακτα και χωρίς περιθώρια 

αμφισβήτησης, την πίστη προς τον Χριστό. 

                                                 
1 Alessandro Guerra, Un generale fra le milizie del papa, la Vita di Claudio Acquaviva scritta da 

Francesco Sacchini della Compagnia di Gesù, Μιλάνο, F. Angeli, 2001. 

Ο ορισμός αυτός του μάρτυρα ως μιμητής 

του Χριστού στα Πάθη, του αρχέτυπου, δηλαδή, μάρτυρα κατά τον απόστολο Λουκά 

και κατ’ επέκταση ο ορισμός του μαρτυρίου ως βασανιστηρίου προέρχεται από το 

2 Joseph de Guibert, La spiritualité de la compagnie de Jésus, Ρώμη, Institutum historicum, 1953, σελ. 

245-246. 
3 Σε περίπτωση που τα βασανιστήρια δεν οδηγούσαν σε θάνατο, τα «θύματα» ονομάζονταν 

ομολογητές, Andrew Louth «Martyre», Dictionnaire Critique de Théologie (Nouvelle Edition), επιμ. 

Jean-Yves Lacoste, Παρίσι, Presses Universitaires France, 2007, σελ. 994. 
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βιβλίο του Thomas à Kempis (1380 – 1471) De imitatione Christi που εκδόθηκε στα 

1583.4

«Συλλογιστείτε τα ζωντανά παραδείγματα των Άγιων Πατέρων, τα οποία 

λάμπουν από πραγματική τελειότητα και πνευματικότητα, και θα δείτε πόσο 

μικρά, ακόμα και τίποτα, είναι αυτά που κάνουμε. Τι είναι, όμως, η ζωή μας 

συγκρινόμενη με [τις ζωές] αυτών; Αυτοί, άγιοι και φίλοι του Χριστού που 

είναι, υπηρέτησαν τον Κύριο σε πείνα και δίψα, σε κρύο και γύμνια, σε μόχθο 

και κόπωση, σε αγρύπνια και εγρήγορση, σε προσευχή και άγιους 

διαλογισμούς, σε διώξεις και πολλές επιπλήξεις. Σε πόσα πολλά και θλιβερά 

βασανιστήρια άντεξαν οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι 

Παρθένες και όλοι οι άλλοι που ακολουθούν στα βήματα του Χριστού; Επειδή 

μισούσαν [το γεγονός] ότι οι ψυχές τους θα τους κρατήσουν σε αυτόν τον 

κόσμο μακριά από την αιώνια ζωή».

   

5

 

  

Ο ορατοριανός Cesare Baronio (1538-1607) χρησιμοποίησε τη λέξη μαρτύριο 

για να ορίσει το βασανιστήριο και το θάνατο του Αποστόλου Πέτρου: «και πάνω από 

όλα υπέμενε στο σταυρό του μαρτυρίου για την πίστη του στο Χριστό».6

                                                 
4 [Thomas à Kempis], De imitatione Christi, Io. Gersonis, libri IIII, Opera di incerto autore, attribuita 

sia a Jean Charlier de Gerson sia a Thomas a Kempis, Ρώμη, apud Franciscum Zanettum, 1583 

(χειρόγραφο περ. 1418).  

  Ο 

ιησουίτης William Allen (1532-1594) και ο λουθηρανός John Foxe (1517-1587) 

επιλέγουν τη λέξη «μαρτύριο» για να δηλώσουν από το τίτλο ακόμη του κάθε 

5 «Intuere Sanctorum Patrum vivida exempla, in quibus vera perfectio fulsit, et videbis quam modicum 

sit, et vere nihil, quod nos agimus. Heu quid est vita nostra, si illis fuerit comparata. Sancti et amici 

Christi Dominio servierunt in fame et siti, in frigore et nuditate, in labore et fatigatine, in vigiliis et 

jejuniis, in orationibus et sanctis meditationibus, in persecutionibus et opprobriis multis. O quam 

multas, et graves tribulationes passi sunt Apostoli, Martyres et Confessores, Virginies et reliqui omnes, 

qui Christi vestigia voluerunt sequi. Nam animas suas in hoc mundo oderunt, ut in vitam æternam eas 

possiderent», Thomas à Kempis, «De imitatione Christi», Opera omnia, τόμ. 2, επιμ. Joseph Pohl, 

Φράιμπουργκ, Herder 1902, σελ. 29 – 30.     

 Σε όλη την εργασία ακολουθώ στα παραθέματα τη γραφή και τη στίξη του πρωτοτύπου. Όπου 

δεν αναφέρεται ο μεταφραστής των παραθεμάτων η μετάφραση ανήκει στον συγγραφέα. 
6 «in ea usque ad susceptum in cruce pro Christi fide martyrium», Cesare Baronio, Annales 

Ecclesiastici, τ. I , Sumptibus Ioannis Gymnici, & Antonii Hierati Coloniens, Mainz, 1601, σελ. 630, 

[πρώτη έκδοση 1588]. 
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κεφαλαίου των βιβλίων τους, το βίο και το θάνατο των συγχρόνων τους, Edward 

Campion, Ralph Sherwine, Alexander Brian7 και William Tyndale, Anne Askew, 

John Rogers.8

Oι στόχοι μου σε αυτή την εργασία είναι α) η σύντομη παρουσίαση 

αντιπροσωπευτικών εκτεταμένων ζωγραφικών μαρτυρολογικών κύκλων της Ρώμης, 

περ. 1580 – 1600, β) η παρουσίαση των φιλολογικών πηγών από τις οποίες οι 

ζωγράφοι άντλησαν την εικονογραφία των «μαρτυρίων» και γ) να εξηγήσω την αιτία 

ύπαρξης αυτής της παραγωγής και την υφολογική ανομοιογένεια των κύκλων αυτών.  

 Έτσι, θεωρώ, βασιζόμενος στην παραπάνω φιλολογική παραγωγή της 

περιόδου, ότι η λέξη μαρτύριο χρησιμοποιούταν για να ορίσει τα βασανιστήρια και το 

θάνατο των πρώτων χριστιανών από τους εκάστοτε διώκτες τους και παράλληλα τα 

βασανιστήρια και το θάνατο των νεομαρτύρων, των σύγχρονων δηλαδή, 

ιεραπόστολων, και μη, θανόντων για την πίστη τους.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζω τα εκτεταμένα μαρτυρολογικά τοιχογραφικά 

σύνολα στις εκκλησίες της Ρώμης. Οι εκκλησίες αυτές είναι η εκκλησία του Santo 

Stefano Rotondo, του San Tommaso di Canterbury, του San Vitale και των SS. Nereo 

ed Achilleo όπως, επίσης, και την μαρτυρολογική εικονογράφηση δύο παρεκκλησίων 

από τη Il Gesù, ως παραδειγματικής αξίας δημόσιων κτιρίων για την εικονογράφηση 

μεταγενέστερων ναών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο με απασχολεί να εξετάσω α) τη σύζευξη λέξεων και 

εικόνας που υπάρχει στις απεικονίσεις μέσα από θεολογικά κείμενα, β) τον τρόπο 

παρουσίασης των μαρτυρολογικών σκηνών σε σύγχρονους θεατές μέσα από 

σύγχρονες πραγματείες περί τέχνης και γ) με ενδιαφέρει να παρατηρήσω τις 

σύγχρονες εκδόσεις εικονογραφημένων Μαρτυρολογίων σε Ιταλία και Αγγλία, στις 

χώρες δηλαδή με τη μεγαλύτερη εκδοτική μαρτυρολογική παραγωγή, επειδή το 

οποιοδήποτε αυτό περιεχόμενο αυτών καλούνται οι ζωγράφοι κάθε φορά να 

απεικονίσουν – με τρόπο ώστε να επαληθεύεται η φράση του πάπα Γρηγορίου Α΄, ότι 

η εικόνα είναι το βιβλίο του αγράμματου.9

                                                 
7 William Allen, A briefe historie of the glorious martyrdom of XII reuerend priests […], [Rheins, John 

Foigny], 1582.  

  

8 John Foxe, Actes and monuments […], 2 τόμ., Λονδίνο, John Day, 1563.  
9 Gregorius Magnus, «Epistola XII», Registrum epistularum, επιμ. D. Norberg, Corpus Christianorum 

Series Latina, τόμ. 140A, Turnhout, Βέλγιο, Brepols Publishers, 1982, σελ. 209. Ο Γρηγόριος ο Μέγας 

απηύθυνε την «12η επιστολή» προς τον Σεβήρο, επίσκοπο Μασσαλίας, στα 599.  



6 

 

Σκοπός μου, δεν είναι η εργασία αυτή να αποτελέσει μια λεπτομερής 

παρουσίαση της εικονογραφίας των μαρτυρίων ούτε και μια αποδελτίωση των 

τρόπων βασανισμού. Η ανάγνωση που προτείνω, στο τρίτο κεφάλαιο, για τις 

απεικονίσεις αυτές δεν εστιάζει μόνο στη λειτουργική χρήση των μαρτυρολογικών 

απεικονίσεων αλλά παράλληλα εξετάζει κυρίως τις αιτίες της ύπαρξης μιας τέτοιας 

παραγωγής ως μια «αντίδραση» του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ στην πολιτική της 

βασίλισσας Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας και δεύτερον την ένταξη αυτών των 

μαρτυρολογικών σκηνών στην ιστορία της τέχνης του 16ου

 

 αιώνα, με έμφαση στους 

παραγγελιοδότες και τις υφολογικές διαφορές που υπάρχουν στις μαρτυρολογικές 

απεικονίσεις της περιόδου, ως μια προσπάθεια προβολής της κοινωνικής θέσης των 

παραγγελιοδοτών.  

Ο Émile Mâle, ήταν ο πρώτος σύγχρονος ιστορικός της τέχνης που έστρεψε 

«επιστημονικά» την προσοχή του στις μαρτυρολογικές απεικονίσεις της πρώιμης 

Αντιμεταρρύθμισης10, ονομάζοντας την περίοδο αυτή ως «é poque des martyres» 

(εποχή των μαρτυρίων).11  Οι σύγχρονοι ιστορικοί και ερευνητές, αν και το σύνολο 

του έργου τους δεν αφορά τους μαρτυρολογικούς κύκλους και η όποια επισήμανση 

στα κείμενα τους για τις μαρτυρολογικές αυτές απεικονίσεις και αναπαραστάσεις 

αποτελούσε μια επιμέρους και δευτερεύουσα ενασχόληση, προσδιόρισαν τη χρήση 

των εικόνων αυτών ως εξοικείωση των ιεραποστόλων με το θάνατο, όπως ο Francis 

Haskell,12 με την εμφάνιση των νεομαρτύρων, όπως ο Lionello Puppi,13

                                                 
10 Hubert Jedin, Katholische Reformation oder Gegenreformation?, Luzern, Verlag Josef Stocker, 

1946, Evennett, H. Outram, «Counter-Reformation Spirituality», Spirit of the Counter-Reformation, 

επιμ. John Bossy, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1970, Wolfgang Reinhard, 

«Reformation, Counter-Reformation, and the Early Modern State: A Reassessment», Catholic 

Historical Review, τ. 75, τχ. 3, 1989, σελ. 383 – 404, John W. O'Malley, «Was Ignatius Loyola a 

Church Reformer? How to Look at Early Modern Catholicism», Catholic Historical Review, τ. 77, τχ. 

2, 1991, σελ. 177 – 193, του ίδιου, Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early Modern 

Era, Χάρβαρντ, Harvard University Press, 2000 (όλα με προγενέστερη βιβλιογραφία). 

 και με τη 

11 Émile Mâle, L'art religieux de la fin du XVI siècle, du XVII siècle et du XVIII siècle. Étude sur 

l'iconographie après le concile de Trente, Παρίσι, 19512 (1932),  σελ. 175.  
12 Francis Haskell, Patrons and painters, Art and society in Baroque Italy, New Haven και Λονδίνο, 

Yale University Press, 2006 (ανατύπωση της δεύτερης έκδοσης του 1981, 19631), σελ. 67.  
13 Lionello Puppi, Lo splentore dei supplizi, Μιλάνο, Berenice, 1990, σελ. 56.  
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χρήση των εικόνων στην κατήχηση των πιστών, όπως ο Holger Steinemann.14 

Επιπλέον, οι παραπάνω ερευνητές, όπως πρώτα ο Federico Zeri, συνδέουν τους 

παραγγελιοδότες με τη ζωγραφική παραγωγή και τη χρήση της τέχνης ως 

«θρησκευτικής προπαγάνδας» στα χρόνια της Αντιμεταρρύθμισης.15 Στην ίδια 

κατεύθυνση βρίσκονται και οι ερευνητές που ασχολούνται «αποκλειστικά» με τις 

απεικονίσεις μαρτυρίων, ο Leif Holm Monssen και η Alexandra Herz. Ο Monssen 

συγκεκριμένα απέδειξε τον κεντρικό ρόλο των εικόνων αυτών κατά τη διάρκεια του 

τυπικού της θείας λειτουργίας.16 Παράλληλα, η Herz χρησιμοποιεί τις απεικονίσεις 

αυτές για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θεώρησης της «παλαιοχριστιανικής 

αναβίωσης»17 του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄.18

 

   

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην κ. Χ. Μαλτέζου, δίχως τη φιλοξενία της 

οποίας στο Ελληνικό Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 

Βενετίας η εργασία αυτή δεν θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί. Επειδή κατά τη 

διάρκεια αυτής της φιλοξενίας είχα την ευκαιρία να εργαστώ για τη έρευνα και τη 

συλλογή του υλικού για την παρούσα εργασία στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, στη 

βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Τσίνι και στη βιβλιοθήκη Γκουερίνι – Σταμπάλια. Θα 

ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου για τις παρατηρήσεις του 

κατά τη συγγραφή της εργασίας αυτής. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 

Hans Brandhorst για τις πολύτιμες υποδείξεις του γύρω από τις ηλεκτρονικές βάσεις 

                                                 
14 Holger Steinemann, Eine Bildtheorie zwischen Repräsentation und Wirkung. Kardinal Gabriele 

Paleottis "Discorso intorno alle imagini sacre e profane" (1582), Hildesheim, Georg Olms Verlag, 

2006, σελ. 373 – 381.  
15 Federico Zeri, Pittura e Controriforma. L'«arte senza tempo» di Scipio da Gaeta, Τορίνο, εκδ. 

Einaudi, 1957, σελ. 62 – 69.  
16 Leif Holm Monssen, «The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part ΙΙ», Acta ad 

archaelogiam et atrium Historiam Pertinentia, τχ. 3, 1 983, σελ 11 - 106.  
17 Η συνεκφορά «παλαιοχριστιανική αναβίωση» (paleo-christian revival), σύμφωνα με τον Lazure, 

σημειώνεται για πρώτη φορά στο έργο του Cesare Baronio, Annales ecclesiastici (1588–1607). Guy 

Lazure, «Possessing the Sacred: Monarchy and Identity in Philip II's Relic Collection at the Escorial», 

Renaissance Quarterly, τόμ. 60, τχ. 1, 2007, σελ. 69.  
18 Alexandra Herz, Herz, Alexandra, «Imitators of Christ: the martyr-cycles of late sixteenth century 

Roma seen in context», Storia dell'arte, τχ. 62, 1988, σελ. 53-70 και της ίδιας «Cardinal Cesare 

Baronio's Restoration of SS. Nereo ed Achilleo and S. Cesareo de'Appia», The Art Bulletin, τ. 70, τχ. 4, 

1988, σελ. 590-620.  
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δεδομένων και τη χρήση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της Ιστορίας της Τέχνης. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χαράλαμπο Σπηλιανάκη που μου έδωσε τη 

δυνατότητα να έχω πρόσβαση στις προστατευμένες, με κωδικό πρόσβασης, 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.   
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Κεφάλαιο 1 

 

Παρουσίαση νωπογραφικών συνόλων σε εκκλησίες της 

Ρώμης

 

  

 

Τα παραδείγματα που πρόκειται να παρουσιάσω, Santo Stefano Rotondo, San 

Tommaso di Canterbury, San Vitale, Cappella degli SS. Apostoli Pietro e Paolo και 

Cappella di S. Andrea στη Il Gesù ανήκουν στο τάγμα τον Ιησουιτών με εξαίρεση την 

εκκλησία SS. Nereo ed Achilleo που ανήκει στο τάγμα των Ορατοριανών. 

Παράλληλα, η εικονογράφηση του ναού San Tommaso di Canterbury δεν μας έχει 

σωθεί – στα 1799, τα στρατεύματα του Ναπολέοντα κατέστρεψαν την εκκλησία.19

Ένα συμπέρασμα από την αναλογία των ολόγραφων με «μαρτύρια» 

ιησουιτικών και ορατοριανών λατρευτικών κτιρίων που παρουσιάζονται εδώ (4:1) 

είναι ότι οι Ιησουίτες προέβαλλαν τη λατρεία των μαρτύρων και συγκεκριμένα ότι ο 

Ανώτατος Στρατηγός του τάγματος των Ιησουιτών Claudio Acquaviva προωθούσε 

μια τέτοια λατρεία.

  

20 Όμως, αυτά είναι τα παραδείγματα που έχουν μας σωθεί είτε 

από φυσικούς (πλημμύρες, σεισμούς, φθορά χρώματος) είτε από ανθρωπογενείς 

παράγοντες· «τύχη» που δεν είχε, για παράδειγμα, ο ναός San Cesareo de Appia των 

Ορατοριανών, με αποτέλεσμα η εικονογράφηση του ναού να καταστραφεί σε 

πυρκαγιά, ίσως στα μέσα του 18ου αιώνα.21

                                                 
19 Για την πρόσφατη αναστύλωση του ναού και την αποκατάσταση των τοιχογραφιών βλ. Carol M. 

Richardson, «The English College Church in the 1580s: Durante Alberti's altarpiece and Niccolò 

Circignani's frescoes», The Church of the English College in Rome: Its History, its Restoration, επιμ. 

Murphy O' Connor, Ρώμη, Gangemi Editore, 2009, σελ. 44.  

 Επιπλέον, ο Acquaviva δεν είναι το μόνο 

άτομο που θα πρέπει να συνδέεται με αυτήν τη μαρτυρολογική παραγωγή – 

20 Joseph de Guibert, La spiritualité de la compagnie de Jésus, Ρώμη, Institutum historicum, 1953, σελ. 

245-246.  
21 Guglielmo Matthiae, San Cesaro “De Appia”, Ρώμη, Tipografia Artistica Editrice, 1955, σελ. 53.  
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«κάποιος» χρηματοδοτεί τις εργασίες των ζωγράφων και «κάποιος» επιλέγει το 

εικονογραφικό πρόγραμμα σε μια τέτοια παραγωγή, «κάποιος» άλλος αναθέτει το 

έργο, «κάποιος» τέταρτος ζωγραφίζει και συγχρόνως «κάποιος» πρέπει να ελέγχει 

την «καταλληλότητα» αυτής της παραγωγής, πριν μια τέτοια δημόσια ζωγραφική 

παρουσιαστεί στο «κοινό». 

 

 

 Santo Stefano Rotondo 
 

 

Η εκκλησία του Santo Stefano Rotondo, πρωτοχριστιανικό κτίσμα σε μορφή 

μαρτυρίου, χρονολογείται στον 5ο αιώνα.22

Ο κύκλος του Santo Stefano Rotondo, αποτελείται από τις τριάντα μία 

νωπογραφίες του Niccolò Circignani (ή il Pomarancio, 1517/1524 – 1597) σε 

ολόκληρο το εσωτερικό πλευρικό άνοιγμα του περίκεντρου κτιρίου.

 Από το 1573 βρισκόταν – ύστερα από την 

παραχώρηση του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ – πρώτα υπό την εποπτεία του Ουγγρικού 

κολλεγίου και το από 1579 υπό την εποπτεία του Γερμανό-ουγγρικού κολλεγίου. 

23 Ο αριθμός 

αυτός αντιστοιχεί με τον αριθμό των εικονογραφήσεων στη σειρά των χαρακτικών 

του Giovanni Battista Cavalieri (1525-1597), Ecclesiae militantis triumphi.24

                                                 
22 Hugo Brandenburg «La chiesa di S Stefano Rotondo a Roma: Nuove ricerche e risultati. Un rapporto 

preliminare», Rivista di Archeologia Cristiana, τ. 67, τχ. 1-2, 1992, σελ. 201 – 232. 

  Στην 

εικονογράφηση του ναού πήρε μέρος επίσης ο Matteo da Siena (1553 – 1588), ως 

23 Leif Holm Monssen, «The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part ΙΙ», Acta ad 

archaelogiam et atrium Historiam Pertinentia, τχ. 3, 1 983, σελ 21. Ο Baglione σημειώνει ότι 

υπάρχουν τριάντα δυο μαρτυρολογικές παραστάσεις στο Santo Stefano Rotondo αλλά υπολογίζει και 

τη νωπογραφία του Αντόνιο Τεμπέστα (Antonio Tempesta, 1555 – 1630) με τη Σφαγή των Νηπίων – 

σκηνή που, όμως, δεν αποτελεί μαρτύριο. Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, sculptori, et architetti, 

Ρώμη, Andrea Fei, 1642, σελ. 44.  
24Giovanni Battista Cavalieri, Ecclesiae militantis triumphi siue Deo amabilium martyrum gloriosa pro 

Christi fide certamina pro ut opera rr. patrum Societati Iesu collegii Germanici et Hungarici 

moderator impensa s.d.n. Gregorii papae XIII in ecclesia S. Stephani Rotundi Romae Nicolai 

Circiniani pictoris manu usuntur depicta ad excitandum piorum devotionem a Ioanne Bap.ta de 

Caualleriis, aeneis typis accurate expressa, Ρώμη, 1583.  
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βοηθός του Τσιρτσινιάνι για τη ζωγραφική των τοπίων και των αρχιτεκτονημάτων.25

 

 

Ο κύκλος που ζωγράφισε ο Τσιρτσινιάνι απεικονίζει τους μάρτυρες της 

πρωτοχριστιανικής περιόδου που βασανίστηκαν, σύμφωνα τουλάχιστον με την 

Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευσέβιου, κατά τους διωγμούς των χριστιανών από τους 

Ρωμαίους αυτοκράτορες. Το νωπογραφικό αυτό σύνολο καλύπτει έτσι περίπου τα 

πρώτα τετρακόσια χρόνια της εκκλησιαστικής ιστορίας.  

«Από τις Εκκλησίες του Κολλεγίου οι τρεις εικονογραφήθηκαν αυτό το 

δεύτερο έτος [1582].  Στη μία βλέπεις τη ζωή του Αγίου Απολλινάριου. Στην 

άλλη που είναι αφιερωμένη στον πρωτομάρτυρα Άγιο Στέφανο, που είναι 

μεγαλύτερη, πιο όμορφη και σε κυκλική μορφή, […] βλέπεις να είναι 

ζωγραφισμένες οι διώξεις της Εκκλησίας, που έγιναν από διάφορους 

Αυτοκράτορες, τα πρώτα 400 χρόνια […] μοιρασμένες σε 31 πίνακες, και 

είναι πράγμα που προκαλεί μεγάλη αφοσίωση βλέποντας τα δίχως τέλος 

διάφορα βασανιστήρια και τον τόσο μεγάλο αριθμό Μαρτύρων. Η ζωγραφική 

είναι μετρίως ωραία, αλλά πλήρη ευσέβειας, που πολλοί δεν μπορούν να τη 

δουν χωρίς να δακρύσουν, και πολύ πνευματική». 26

 

 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των απεικονιζόμενων μαρτύρων και 

νεομαρτύρων στον Santo Stefano Rotondo παρουσιάζει μια ρωμαϊοκεντρική 

                                                 
25 Στην ίδια εκκλησία εργάστηκε και ο Antonio Tempesta για την εικονογράφηση της Cappella dei 

santi Primo e Feliciano, περίπου το 1580 – 1584. βλ. Leif Holm Monssen, «Antonio Tempesta in Santo 

Stefano Rotondo», Bollettino d'arte, τ. 14, τχ. 67, 1982, σελ. 107 – 120 και Antonio Vannugli, «Gli 

affreschi di Antonio Tempesta a S. Stefano Rotondo e l'emblematica nella cultura del Martirio presso la 

Compagnia di Gesù», Storia dell’ Arte, τχ. 48, 1983, σελ. 101 – 116.  
26 « … Di queste 3 Chiese il Collegio ne ha fatto depingere quest’ anno due. In una vi e la vita di S. 

Apollinare, al quale e dedicata, nella altra, che e di S. Stefano protomartire, et e molto maggiore, et più 

bella, et di forma rotonda, […] vi sono dipinte le persecution della Chiesa, che furono sotto diversi 

Imperatori, nelli primi 400 anni […], distribuite in 31 quadri, et e cosa che move molto a divotione 

vedere infinite sorti di tormenti, et tanto gran numero de Martiri, et esser la pittura mediocramente 

bella, ma molto divota, molti non la possono vedere senza lagrime, et moti spirituali», από το 

Ημερολόγιο του Λαουρετάνο στο [Philibert Monet], Annuae litterae Societatis Iesu anni MDLXXXII. 

Ad patres, et fratres eiusdem Societatis, appresso Collegio eiusdem Societatis, Ρώμη, 1584, σελ. 48 – 

49, αντλώ από Leif Holm Monssen, «The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part ΙΙ», Acta ad 

archaelogiam et atrium Historiam Pertinentia , τχ. 3, 1983, σελ 14.  



12 

 

αγιογραφική επιλογή των απεικονισθέντων μαρτύρων καθώς δέκα πέντε από αυτούς 

ήταν πάπες και σε κάθε δεύτερη τοιχογραφία ο μάρτυρας της κεντρικής παράστασης 

έχει μαρτυρήσει στη Ρώμη. Η σύλληψη του εικονογραφικού προγράμματος, όπως 

υποστηρίζεται από τον Monssen, ανήκε στον τότε εφημέριο του Γερμανό – 

Ουγγρικού κολλεγίου, δαλματικής καταγωγής,27

Ο νοτάριος Fabio de Fabiis έγραψε: 

 με θεολογικές σπουδές στη 

Μπολόνια, Michele Lauretano και φίλο του καρδινάλιου Paleotti.  

 

«Είναι ο πρώτος που γνωρίζω ότι έδωσε παραγγελία να ζωγραφιστούν στις 

εκκλησίες οι Μάρτυρες, αρχίζοντας από [την εκκλησία] των Αγίων 

Μαρτύρων [Santo Stefano Rotondo] για την ομολογία του Χριστού [τάγμα 

των Ιησουιτών], με τις δικές του σημειώσεις που εξηγούν τα πρόσωπα και την 

ποιότητα των βασανιστηρίων, όπως μπορεί κανείς να δει στο Santo Stefano 

Rotondo. Και αργότερα συνεχίστηκε και μιμήθηκε από πολλούς άλλους».28

 

 

 Όμως, αν προσέξουμε καλύτερα την παραπάνω νεκρολογία του Λαουρετάνο 

από τον de Fabiis, συμπεραίνουμε ότι ο Λαουρετάνο έδωσε την παραγγελία για τον 

μαρτυρολογικό κύκλο, «far dipingere», ύστερα, όμως από την εντολή και τη 

χρηματοδότηση του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄, σύμφωνα με τον Marc’ Antonio Ciappi.29

                                                 
27 Miroslav Vanino, «Le P. Barthèlemy Kašić (1575 – 1650)», Archivum historicum Societatis Iesu, τχ. 

11, 1942, σελ. 93. 

 

28«Fu il primo che io sappia che cominciasse a far dipingere nelle chiese li Martiri patiti da S.ti Martiri 

per la confessione di Christo, con le sue note che dichiarono le persone e le qualità de tormenti, come si 

vede in S.to Stefano Rotondo; e dopo fu seguitato et imitato da molti altri» από το Necrologio del P. 

Michele Lauretano, scrito dal Fabio de Fabiis, 16. Agosto 1610, στο Archivum Romanum Societatis 

Iesu, Ρώμη, κωδ. 185 φ. 25v και επίσης Matthias Schrick, De vita ac virtutibus R. P. M. Lauretani 

Collegii Germanici atque Hungarici, στο Archivum Romanum Societatis Iesu, Ρώμη,  κωδ. 188, φ. 39r  

– Monssen, ό.π., σελ. 20 (η υπογράμμιση στο κείμενο δική μου). 
29 Marc’ Antonio Ciappi, Compendio delle heroiche et gloriose attioni, et santa vita di Papa Greg. 

XIII, raccolto da Marc' Antonio Ciappi, Senese, appresso Giouanni Martinelli, Ρώμη, 1591, σελ. 18 – 

19, αντλώ από Monssen, ό.π, σελ. 19. Η δεύτερη έκδοση αυτής της βιογραφίας του Γρηγορίου ΙΓ΄ στα 

1596 είναι εικονογραφημένη με τα κολλέγια, τα σεμινάρια και άλλα που έγιναν κατά το ποντιφικάτο 

του. Marcantonio Ciappi, Compendio delle heroiche, et gloriose attioni, et santa vita di papa Greg. 

XIII, raccolto da Marc'Antonio Ciappi. Con le figure tratte dal naturale delli collegij, seminarij, & 

altre fabriche fatte da lui, nella stamperia de gli Accolti, Ρώμη, 1596.  
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Επίσης, οι σημειώσεις του Λαουρετάνο, όμως,  χρησιμοποιήθηκαν για τις επιγραφές 

που υπάρχουν στις νωπογραφίες και «εξηγούν τα πρόσωπα και την ποιότητα των 

βασανιστηρίων» (le sue note che dichiarono le persone e le qualita de tormenti) και 

όχι για τη σύνταξή του εικονογραφικού προγράμματος αυτού. Από τις ίδιες τις 

επιγραφές μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Λαουρετάνο χρησιμοποίησε, εκτός από το 

Martyrologium Romanum, 1582, τη Legenda Aurea, την Ιστορία του Ευσέβιου, 1547, 

τις Exersitia Spiritvalia, 1548 του Ιγνάτιου ντε Λογιόλα και το ιδιόχειρο χειρόγραφο 

των Evangelicae Historiae Imagines του Jeronimo Nadal.30

 

 

Ο Monssen συγκρίνει το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννη στην Porta Latina του 

Τσιρτσινιάνι (εικ. 1) με αυτά 

των «συγχρόνων» του  Perino 

del Vaga στο  Santo Spirito al 

Sassia (περ. 1547) (εικ. 2) και 

(Battista Naldini στο ορατόριο 

του San Giovanni Decollato 

(περ.1580) (εικ. 3),31

                                                 
30 Οι Evangelicae Historiae Imagines αν και εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1593 στην Αμβέρσα, το 

χειρόγραφο του Ναντάλ ήταν γνωστό στον Λαουρετάνο από το 1574. Thomas Buser, «Jerome Nadal 

and Early Jesuit Art in Rome», The Art Bulletin, τχ. 58, 1976, σελ. 424. 

 για να 

δείξει την ιδιαιτερότητα του 

ύφους του Τσιρτσινιάνι στο 

Santo Stefano Rotondo. O ίδιος 

καταλήγει σημειώνοντας πως 

στις απεικονίσεις του 

Τσιρτσινιάνι υπάρχει «α) μια 

ελάττωση των 

παραπληρωματικών στοιχείων 

(π.χ. στην απεικόνιση ομάδων 

ανθρώπων) της κάθε σκηνής της 

παράστασης και μια 

31 Monssen, «The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part ΙΙ», Acta ad archaelogiam et 

atrium Historiam Pertinentia , τχ. 3, 1 983, σελ. 40.  

Εικόνα 1 Niccolò Circignani, Tο μαρτύριο του Αγίου 
Ιωάννη στην Porta Latina, 1582, νωπογραφία, Ρώμη, 
Santo Stefano Rotondo.  
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32 Monssen, . ., . 44. 

2 Perino del Vaga
Porta Latina,

3 Battista Naldini, 
Porta Latina,

San Giovanni Decollato.
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αλλά από μια προσπάθεια αναπαράστασης του «πραγματικού» χώρου που έλαβε 

χώρα το μαρτύριο. Η δραματοποίηση είναι κοινή και στις τρεις σκηνές, των 

Τσιρτσινιάνι, ντελ Βάγκα και Ναλντίνι με τη χρήση της ψευδαίσθηση της κίνησης 

των μορφών εξαιτίας των δυναμικών κινήσεων των σωμάτων των εκτελεστών και 

θεατών από τη μια και από την άλλη η γαλήνια φιγούρα του μάρτυρα άγιου.  

Ο Monssen, λοιπόν, παρατηρεί τόσο την παραστατικότητα μέσω της έντονης 

δραματοποίησης όσο και την ελαχιστοποίηση στα βασικά στοιχεία που χρειάζεται η 

εκάστοτε αφήγηση αλλά και την έλλειψη απεικόνισης της θεϊκής επέμβασης που 

προκαλεί την σωτηρία και τη λύτρωση του μάρτυρα.  

Εικόνα 4  

 

Η έντονη δραματοποίηση, η θεατρικότητα αλλά και η παραστατικότητα των 

σκηνών των τοιχογραφιών αυτών στον Santo Stefano Rotondo (εικ. 4) θα πρέπει να 

ειδωθούν σε συνάρτηση με τις  sacre rappresentazioni, ένα είδος λειτουργικού 

δράματος, με θέματα από το βίο του Χριστού ή ενός Αγίου, που εξελίχτηκε σε 

αυτόνομο θεατρικό είδος στα πλαίσια του τυπικού της Λειτουργίας του τάγματος των 

Ιησουιτών.33

                                                 
33 Louis J. Oldani και Victor R. Yanitelli, «Jesuit Theater in Italy», Italica, τόμ. 76, τχ. 1, 1999, σελ. 

18-32, σελ. 20. 

 Και σε μια πρώτη ανάγνωση των έργων, συμφωνούμε με τον Monssen 

για την έλλειψη απεικόνισης της θεϊκής επέμβασης που λυτρώνει τον βασανιζόμενο 
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Εικόνα 5 Niccolò Circignani, Το μαρτύριο του Αγίου Βιτάλιου, 

Θέκλας και χριστιανών στο Κολοσσαίο, 1582, νωπογραφία, 

Ρώμη, Santo Stefano Rotondo. 

και στεφανώνοντας τόν τον καθιστά μάρτυρα, όπως παρατηρούμε στο έργο του 

Ναλντίνι τον άγγελο να «έρχεται» από το φωτεινό άνοιγμα στο πάνω μισό του πίνακα 

και στο έργο του ντελ Βάγκα από την πάνω αριστερή γωνία.  

 

Μπορούμε, επίσης, να παρατηρήσουμε στην εικονογράφηση της σκηνής του 

μαρτυρίου του Αγίου Βιταλίου 

(εικ. 5) ότι ο Τσιρτσινιάνι έχει 

δημιουργήσει με έντονα 

περιγράμματα και ένα γρήγορο 

σχέδιο την ψευδαίσθηση της 

κίνησης, που με τη σειρά της 

προσδίδει στις φιγούρες βάρος 

και δραματικότητα. Ο ζωγράφος 

παρέβλεψε ακόμα την ανατομική 

απόδοση των σωμάτων, όπως 

στην περίπτωση του μεγέθους 

των χεριών του δεξιού εκτελεστή 

και την έντονα καμπύλωση του 

σώματος των εκτελεστών.  

Ο Τσιρτσινιάνι έχει 

τοποθετήσει, την κεντρική 

παράσταση, το μαρτύριο του 

Αγίου Βιταλίου, σε ένα τοπίο με 

πράσινες πεδιάδες και βουνά στο 

βάθος. Ο ορίζοντας μόλις μετά 

βίας διακρίνεται πίσω από τα 

βουνά, δημιουργώντας μια 

κλειστή σύνθεση, που κάνει το μάτι να περιπλανηθεί στην εικαστική επιφάνεια αφού 

προηγουμένως έχει δει την κεντρική παράσταση. Στις πεδιάδες, πάνω από την 

κεντρική παράσταση, υπάρχουν διάσπαρτες μικρές μορφές, μπροστά σε μια πόλη, 

που σημειώνουν διάφορα μαρτύρια και ένα αρχιτεκτόνημα που αναγνωρίζεται ως το 

Κολοσσαίο της Ρώμης.  Από το Κολοσσαίο, που ως αρχιτεκτόνημα, έχει ενεργό ρόλο 

στην εξιστόρηση,  ζωγραφίζεται περίπου τα 3/4 του κτιρίου και έτσι σχηματίζεται ένα 
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άνοιγμα στο τοίχος του όπου μας επιτρέπει να δούμε τη σκηνή στο εσωτερικό του, τη 

σκηνή διαφόρων μαρτύρων που κάηκαν ζωντανοί. Στο πρώτο, τώρα, επίπεδο της 

παράστασης, στο μαρτύριο του Αγίου Βιταλίου σχηματίζεται μια ανεστραμμένη 

τριγωνική σύνθεση, με το κεφάλι του Αγίου να βρίσκεται στην κορυφή του 

ανεστραμμένου τριγώνου περικλείει την κύρια σκηνή με το Μαρτύριο. Οι δύο 

εκτελεστές, δεξιά και αριστερά του Αγίου Βιταλίου, αποτελούν έναν 

αντικατοπτρισμό της ίδια μορφής – του άνδρα νεαρής ηλικίας που έχει γύρει το σώμα 

του για να μαζέψει χώμα και πέτρες με το φτυάρι και είναι έτοιμος να εκτελέσει τις 

διαταγές των ανωτέρων του, που παρακολουθούν τη σκηνή, από τα δεξιά ακριβώς 

από πίσω του. Από τα αριστερά, η σύνθεση αυτή συμπληρώνεται και στερεοποιείται 

με την τοποθέτηση δύο μορφών που κουβαλούν πέτρες, πίσω από τον δεύτερο 

εκτελεστή.  

Η κεντρική όμως παράσταση δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες δευτερεύουσες 

παραστάσεις και δεν υπάρχει μια ενιαία σύνθεση στο έργο. Οι διάφορες 

αφηγηματικές σκηνές δεν ενώνονται με τη χρήση μιας γεωμετρικής προοπτικής, που 

σχεδόν απουσιάζει από το έργο, και δεν αποτελούν διαφορετικά επεισόδια της ίδιας 

ιστορίας. Η προοπτική στα έργα αυτά παραπέμπει και στα τελευταία έργα του 

Μιχαήλ Άγγελου, όπου η αίσθηση του βάθους δημιουργείται από το πλάσιμο και την 

τοποθέτηση των μορφών στο χώρο της εικαστικής επιφάνειας, όπως στην περίπτωση 

του μαρτυρίου του Αγίου Βίταλιου με τον δυναμικό διασκελισμό των εκτελεστών. 

 Τέλος, η Leslie Korrick αναγνωρίζει τα μιχαηλαγγελικά μορφοπλαστικά και 

εικονογραφικά «δάνεια» του Τσιρτσινιάνι.34

                                                 
34Leslie Korrick, «On the Meaning of Style: Niccolò Circignani in Counter-Reformation Rome», Word 

and Image, τ. 15, τχ.2 , 1 999, σελ. 170 – 189. 

 Η Korrick παρατηρεί ότι ο Τσιρτσινιάνι 

μεταφέρει στον Santo Stefano Rotondo υφολογικά και εικονογραφικά απλοποιημένη 

τη Σταύρωση του Αγίου Πέτρου του Μιχαήλ Άγγελου από την Cappella Paolina (εικ. 6 

και 7), αλλά και την εικονογραφία από τις τοιχογραφίες της κατακόμβης της Αγίας 

Πρισκίλλας με τους μάρτυρες εν καμίνω σε στάση δέησης (εικ. 8 και 9). 
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6 Niccolò Circignani ,

Santo Stefano Rotondo.

7   
-

8

9
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 San Tommaso di Canterbury 35

 

  

 

Ο εφημέριος του Αγγλικού κολλεγίου επίσκοπος Alfonso Agazzari, έπειτα 

από τη χρηματοδότηση του Thomas Howard (1536-1572) τέταρτος Δούκας του 

Νόρφολκ,36 όρισε το νεαρό τότε αρχιτέκτονα Domenico Fontana (1543-1607) 

υπεύθυνο για την αναστήλωση της εκκλησίας αυτής και ίδρυσε το Αγγλικό κολλέγιο. 

Ο Χάουαρντ έδωσε τα χρήματα ύστερα από αίτηση του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄. Στο 

κολλέγιο αυτό εκπαιδεύονταν Άγγλοι καθολικοί κληρικοί οι οποίοι θα επέστρεφαν 

στην πατρίδα τους.37  Το 1575, οι εργασίες αποκατάστασης του ναού του αγγλικού 

κολλεγίου είχαν ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος του 1583 ο ναός είχε 

εικονογραφηθεί με μαρτυρολογικό κύκλο. 
 

 

Ο Filippo Titi (1639 – 1702) στον οδηγό που έγραψε για τη Ρώμη σημείωσε 

πως οι Ιησουίτες, που είχαν στην κυριότητα του κολλεγίου, έδωσαν την παραγγελία 

στον Νικολό Τσιρτσινιάνι να εξιστορήσει τα μαρτύρια Άγγλων Αγίων.  

«Αυτή η εκκλησία παραχωρήθηκε από τον Γρηγόριο ΙΓ΄ στο σεμινάριο 

ιδρύθηκε από αυτόν για την εκπαίδευση των νέων του Αγγλικού έθνους στην 

Καθολική Πίστη, […], και εξουσιοδότησε για τη φροντίδα τους τον Στρατηγό 

                                                 
35 Τον 8ο αιώνα που χτίζεται η εκκλησία ονομάζεται Santissima Trinità degli Scozzesi, αργότερα 

Santissima Trinità degli Inglesi e Scozzesi, τον 16o αιώνα δίνεται στην εκκλησία το όνομα San 

Tommaso di Canterbury.  
36 Ο Τόμας Χάουαρντ είχε ως υπεύθυνο για  την εκπαίδευση του τον μαρτυρολόγο John Foxe (1517 – 

1587), τον συγγραφέα του Actes and Monuments, στον οποίο παρέμεινε πιστός πάτρωνας μέχρι το 

τέλος της ζωής του. John N. King, Foxe's Book of Martyrs and Early Modern Print Culture, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2006, σελ. 76. Επίσης, ο Χάουαρντ παρέμεινε πάντα πιστός 

καθολικός και πιστός προτεστάντης, υποστηρίζοντας – κυρίως οικονομικά – τις αντίστοιχες παρατάξεις. 

βλ Alfred Hassell Smith, County and Court: Government and Politics in Norfolk, 1558-1603, 

Οξφόρδη, 1974 και John Alexander Guy, The Reign of Elizabeth I: Court and Culture in the Last 

Decade, Folger Institute, Cambridge University Press, 1995. 
37 Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 

1891, σελ. 414. 
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(Pater Patriae

». 38

.

George Gilbert

39

Ecclesiae

Anglicanae trophaea40

41

38 «Questa chiesa fu conceduta da Gregor. XIII al seminario da lui fatto per istruzione nella Fede 

Cattolica de' giovane della nazione Inglese, [..], e deputò alla loro cura li PP. della Compagnia di Gesù, 

che ornarono la chiesa di pitture a fresco, coll' istorie di molti martiri d' Inghilterra opere di Niccolò 

Pomarancio», Filippo Titi, Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture esposte in Roma, ,

Marco Pagliarini, 1674, . 119.

Robert

39 Mara Nimmo, « “L'età perfetta della virilità” di Nicolò Circignani dalle Pomarancie», Studi romani,

. 32, . 3 /4, 1984, . 207. 
40 Giovanni Battista Cavalieri, Ecclesiae Anglicanae trophaea siue Sanctorum martyrum qui pro 

Christo catholicaeque fidei veritate asserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore mortem in 

Anglia subierunt, passiones Romae in collegio Anglico per Nicolaum Circinianum depictae: nuper 

autem per Io. Bap. de Cauallerijs aeneis typis repraesentatae, , ex officina Bartholomaei Grassi, 

1584 , apud Franciscum Zannettum, 1584. 
41 Cardinal Casquet, A history of the venerable English College in Rome, , Longmans, 1920, 

. 121 – 122. 

10

Ecclesiae Anglicanae trophaea, 1584.
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Parsons (1546 - 1610) που έγινε μετέπειτα επίσκοπος στο αγγλικό κολλέγιο στη 

Ρώμη. Ο Πάρσονς ήταν αυτός που προσηλύτισε τον Γκίλμπερτ στον καθολικισμό42 

χρησιμοποιώντας  το παράδειγμα του 

πρόσφατα θανόντος Έντμουντ 

Τσάμπιον, ο οποίος αμέσως μετά το 

θάνατο του, το 1581, ονομάστηκε  

Μάρτυρας.43

 Οι νωπογραφίες, όμως, στον 

ναό του San Tommaso di Canterbury, 

από όσο μπορούμε να συμπεράνουμε 

από τα χαρακτικά, ήταν διαφορετικές 

από εκείνες στο ναό του Santo 

Stefano Rotondo. Εφόσον, ο 

καλλιτέχνης των χαρακτικών υπήρξε 

«πιστός» στην απόδοση της 

«τυπολογίας» και εικονογραφίας των 

απεικονίσεων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στον San Tommaso di Canterbury 

απουσίαζε η επιγραφή στο επάνω μέρος της τοιχογραφίας και ότι υπήρχε μια 

διαφορετική μαρτυρολογική θεματική – με την επιλογή – απεικόνισης μαρτύρων και 

μη. Επιπλέον, από έναν ρωμαϊοκεντρικό χαρακτήρα στην εικονογράφηση του Santo 

Stefano, στο San Tommaso  υπήρχε μια αγγλοκεντρική θεματική. Οι απεικονιζόμενοι 

μάρτυρες δεν ήταν μόνο οι μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας, αλλά και άγιοι, όπως ο 

Άγιος Γεώργιος, ο προστάτης – άγιος της Αγγλίας (εικ. 11), και μάρτυρες, 

συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που είχαν βασανιστεί και θανατωθεί στο πρόσφατο 

παρελθόν και είχαν ονομαστεί μάρτυρες· όπως η τοιχογραφία με την παράσταση των 

εκτελέσεων των Ιησουϊτών Edmund Champion, Ralph Sherwin και Alexander Briant 

– οι οποίοι βασανίστηκαν και πέθαναν κατά τη βασιλεία των Τυδώρ, το 1581, 1582 

και 1583 αντίστοιχα (εικ. 12) – και όπως η προτελευταία τοιχογραφία όπου 

  

                                                 
42 βλ. Ethelred L. Taunton, The history of the Jesuits in England, 1580-1773, Λονδίνο, Methuen & Co., 

1901 και Malcolm H. South, The Jesuits and the Joint Mission to England during 1580-1581, 

Lewiston, Νέα Υόρκη, The Edwin Mellen Press, 1999.  
43 James V Holleran, επιμ.. A Jesuit Challenge: Edmund Champion's Debates at the Tower of London 

in 1581, Νέα Υόρκη, Fordham University Press, 1999, πχ. σελ. 10.   

Εικόνα 11 Giovanni Battista Cavalieri, «Ο Άγιος Γεώργιος», 
χαρακτικό, (λεπτομέρεια),  Ecclesiae Anglicanae trophaea, 
1584, σελ. 11. 
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John Shert, Luke

Kirby, William Lacey William Hart Douai

–
44

Bailey,45

A Brief History Of The Glorious Martyrdom Of XII

Reverend Priests (1582)46

44 Cardinal Casquet, . ., . 122 Henry Foley, The Records of the English Province of the 

Society of Jesus: historic facts illustrative of the labours and sufferings of its members in the sixteenth 

and seventeenth centuries, . 6, Burns & Oates, Roehampton, James Stanley, , 1880, .

153. 

Martyrium R.P. Edmundi Campiani, S.J.

45 Alexander Gauvin Bailey, Between Renaissance and Baroque, Jesuit Art in Rome, 1565- 1610, 

160. 
46 William Allen, A briefe historie of the glorious martyrdom of XII. reuerend priests, executed vvithin 

these tvveluemonethes for confession and defence of the Catholike faith But vnder the false pretence of 

treason. Vvith a note of sundrie things that befel them in their life and imprisonment: and a preface 

12 Giovanni Battista Cavalieri, ,
Ecclesiae Anglicanae trophaea, 1584, . 30.

13 Giovanni Battista Cavalieri, 
, Ecclesiae Anglicanae trophaea,

1584, 32.
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Αμβέρσα, 1583)47

 

 του William Allen (1532 – 1594), ιδρυτή και εφημέριου μέχρι το 

1579 του Αγγλικού κολλεγίου στη Ρώμη και προσωπικού φίλου του Τσάμπιον και 

ιδρυτή του ιησουίτικου κολλεγίου στο Douai, της Γαλλίας το 1568. Στα παραπάνω 

κείμενα έχουμε για πρώτη φορά τους βίους των ιησουιτών μαρτύρων Έντμουντ 

Τσάμπιον, Ραλφ Σέργουιν (ιερέας και προστάτης των Τεχνών), Αλεξάντερ Μπράϊαντ, 

Τζον Φορντ κ.α. Για παράδειγμα, στο βίο του Τσάμπιον διαβάζουμε: 

 «Και έτσι μεταφέρθηκε στον συνηθισμένο τόπο εκτέλεσης και 

κρεμάστηκε στις καινούργιες κρεμάλες, που ονομάζονται τώρα μεταξύ των 

καθολικών ως Αγχόνες των Μαρτύρων, γιατί πρώτα τοποθετηθήκαν και 

αφιερώθηκαν στο αίμα του αγνού Καθολικού Ομολογητή και έπειτα από [την 

εκτέλεση] αυτού του ανθρώπου, διάφοροι ιερείς και άλλοι έγιναν Άγιοι με τα 

Μαρτύρια».48

 

 

Στην προβολή των νεομαρτύρων, ύστερα από διώξεις των καθολικών στην 

Αγγλία, και στην ένταξη τους στον Εκκλησιαστικό Κανόνα συναινεί και το μοναδικό 

σωζόμενο έργο από την εκκλησία αυτή. Στον κεντρικό βωμό του ναού βρισκόταν μια 

ελαιογραφία με την Αγία Τριάδα, του Durante Alberti (περ. 1556 – 1623) (εικ. 14) – 

έπειτα από παραγγελία του ίδιου δούκα του Norfolk.49

                                                                                                                                            
declaring their innocencie. Set furth by such as were much conuersant vvith them in their life, and 

present at their arraignement and death. Occidistis, sed non possedistis. that is you haue slaine them, 

but you haue not gotten possession, [Rheins, John Foigny], 1582.  

 Αριστερά και δεξιά, κάτω από 

την τριγωνική σύνθεση της παράστασης της Αγίας Τριάδας, βρίσκονται αντίστοιχα, ο 

Άγιος Τόμας του Καντέρμπουρι (St Thomas of Canterbury ή St. Thomas Becket) και 

ο Άγιος Έντμουντ ο Ομολογητής, Βασιλιάς της Ανατολικής Αγγλίας (St Edmund the 

Confessor, King of East Anglia). Τα ρούχα των οποίων έχουν αποδοθεί με 

47 Το κείμενο αυτό αποτελεί μια μετάφραση στα λατινικά του κεφαλαίου με το βίο του Τσάμπιον από 

το A briefe historie του Allen.  
48 «And so was caried away to the ordinarie place of execution, and was hanged upon the new gallowes 

which is now called among Catholikes the Gibbet of Martyrs, because it was first set up and dedicated 

to the blood of an innocent Catholike Confessor, and afterward by this man’s, and divers Priests and 

others’ Martyrdoms made sacred», William Allen, ό.π., σελ. 18.  
49 Carol Richardson, «Durante Alberti, the Martyrs’ Picture and the Venerable English College, 

Rome», Papers of the British School at Rome, τχ. 73, 2005, σελ. 223 – 263. 
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«νατουραλιστική» ακρίβεια. Οι άγιοι βρίσκονται σε στάση δέησης έχοντας βγάλει 

την επισκοπική και βασιλική μήτρα αντίστοιχα.  

 

 
Εικόνα 14 Durante Alberti, Η Αγία Τριάδα, 1584, ελαιογραφία, Ρώμη, San Tommaso di 
Canterbury. 
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Ανάμεσα στις δύο αυτές μήτρες υπάρχει και ένα κιονόκρανο, μισο-θαμμένο 

στο χώμα, ως σύμβολο της νίκης του καθολικισμού έναντι στους «αιρετικούς» 

προτεστάντες στην Αγγλία. Ένας άγγελος πίσω από κάθε άγιο – μάρτυρα κρατάει από 

μια δάφνη και τα όργανα των μαρτυρίων τους, ξίφος και βέλη αντίστοιχα. Οι άγγελοι 

αυτοί κοιτάνε το θεατή ενώ το 

βλέμμα των Αγίων στρέφεται προς 

το επάνω μέρος, στη κορυφή της 

πυραμοειδούς όπου βρίσκεται η 

Αγία Τριάδα με ενσωματωμένη 

στην παράσταση μια Pietà. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι δύο άγγελοι 

κρατούν διάπλατα ανοιχτό τον 

μανδύα του Θεού και έτσι 

καλύπτονται άγγελοι και μάρτυρες 

που βρίσκονται κάτω από αυτόν – 

οπότε και κάτω από την 

«προστασία» του Θεού. Έτσι, αυτή 

η παράσταση συνδυάζει έναν ακόμα εικονογραφικό τύπο, μια παραλλαγή του τύπου 

της «Madonna della Misericordia» με αγγέλους να ανοίγουν το μανδύα της Παναγίας, 

όπως σε έργο του Βαζάρι στα 1570 (εικ. 15). Παράλληλα, στην παράσταση αυτή ο 

Αλμπέρτι «αντιγράφει»μια παρόμοια απεικόνιση της Αγίας Τριάδας με τους Αγίους 

Τόμας και Έντμουντ που τυπώθηκε σε μονόφυλλο στα 1580 «περί της εύνοιας του 

Πάπα προς όσους προσεύχονται στην εκκλησία αυτή για τη μεταστροφή της Αγγλίας, 

τις ημέρες εορτής του Αγίου Τόμας και την Κυριακή της Αγίας Τριάδας» 50

Το πρώτο επίπεδο της σύνθεσης, το γήινο, λαμβάνει χώρα σε ένα εσωτερικό, 

ίσως μιας εκκλησίας, όπως παρουσιάζεται με ένα άνοιγμα στο μέσο της σύνθεσης στο 

επίπεδο αυτό. Το άνοιγμα σχηματίζεται με την παρουσία μιας ανοιχτής  πόρτας όπου 

μας οδηγεί να δούμε έξω από το κτίριο, στο οποίο βρισκόμαστε, μια πύλη, δέντρα και 

τον ουρανό.  

 (εικ. 16).  

Στο μέσο της παράστασης, ένας άγγελος κρατεί μια υδρόγειο σφαίρα και μια 

επιγραφή. Στην επιγραφή διαβάζουμε το «Ignem veni mittere in terram» (Έχω έρθει 

για να φέρω φωτιά στη γη – Λουκάς, 12:49), που αποτελεί ακόμα και σήμερα το 

                                                 
50Casquet, ό.π.,σελ. 85 – 87.   

Εικόνα 15 Giorgio Vasari, Madonna della Misericordia, 

περ. 1570, λάδι σε καμβά, διάμετρος 193 εκ., Αρέτσο, 

Museo Diocesano.  
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motto του αγγλικού κολλεγίου στη Ρώμη. Σύμφωνα με τον Bailey, το γεγονός ότι το 

αίμα του Χριστού πέφτει πάνω σε μια υδρόγειο στη, σημερινή, περιοχή της Μεγάλης 

Βρετανίας και ανάβει φωτιά, σε συνάρτηση με την επιγραφή, θα πρέπει να σημαίνει 

τα βασανιστήρια – μαρτύρια των καθολικών από τους λουθηρανούς – αγγλικανούς 

στη περιοχή αυτή.51

 

  

 
Εικόνα 16 

                                                 
51 Alexander Gauvin Bailey, «Italian Renaissance and Baroque Painting under the Jesuits and its 

Legacy throughout Catholic Europe, 1565 – 1773», The Jesuits and the Arts, 1540 – 1773, επιμ. John 

W. O’Malley, Φιλαδέλφεια, Saint Joseph’s University Press, 2003, σελ. 142.  
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  Επιπλέον, σύμφωνα, με την τότε σύγχρονη λατρευτική πρακτική, οι μαθητές 

του κολλεγίου έψελναν ύστερα από αίτηση του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ τον αμβροσιανό 

ύμνο Te Deum, κατά τον πολυφωνικό τρόπο, κάθε φορά που γινόταν γνωστό στη 

Ρώμη ότι κάποιος προηγούμενος μαθητής μαρτύρησε.52 Μπορούμε, μάλιστα, να 

εικάσουμε, βάση των θετικών σχολίων του Λαουρετάνου στο Ημερολόγιο του για την 

πολυφωνική μουσική ότι ο τρόπος με τον οποίον έψαλλαν ήταν αυτός των Giovanni 

Pierluigi da Palestrina ή Annibale Stabile.53

 

  

«Σε, τον Θεόν, υμνούμεν, 

Σε, τον Κύριον ομολογούμεν. 

Εις σε αιώνιε Πατέρα,  

πάσα η γη σοι δόξαν αποδίδει».54

 

 

 Όπως επίσης έψελναν το Te Deum μπροστά από κάθε νωπογραφία του 

μαρτυρολογικού κύκλου την ημέρα εορτής του κάθε Άγιου Μάρτυρα, πρακτική που 

γινόταν και στον Santo Stefano Rotondo.55 Η πρακτική αυτή συνεχίζεται ακόμα και 

σήμερα κάθε 1η Δεκεμβρίου, την ημέρα εορτής των Αγίων Μαρτύρων.56

Η ύπαρξη, τώρα, ενός τέτοιου αγγλικό-κεντρικού εικονογραφικού 

προγράμματος στη Ρώμη, στα 1585, υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο που επιθυμούσε 

να έχει ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ στο πολιτικό προσκήνιο της εποχής και για αυτό ήρθε 

σε επαφή με τον Χάουαρντ για τη χρηματοδότηση του έργου της αναστήλωσης του 

 Η ίδια αυτή 

πρακτική ενισχύει την άποψη του Monssen ότι οι μαρτυρολογικές αυτές απεικονίσεις 

είχαν λειτουργική και μόνο χρήση.     

                                                 
52 Cardinal Casquet, ό.π., σελ. 122.  
53 Ruth Lightbourne, «Annibale Stabile and performance practice at two Roman institutions», Early 

Music, τόμ. 32, τχ. 2, 2004, σελ. 271 – 285.  
54 (α΄ στροφή) Te Deum laudamus: 

 te Dominum confitemur. 

 Te aeternum patrem, 

 omnis terra veneratur 

John Wordsworth, The "Te Deum": its structure and meaning and its musical setting and rendering: 

together with a revised Latin text, notes and translation, Λονδίνο, J. B. Young & Co., 1903, σελ. 24.  
55 Monssen, ό.π., II, σελ. 64.  
56 Carol M. Richardson, «Durante Alberti, the Martyrs’ Picture and the Venerable English College, 

Rome», Papers of the British School at Rome, τχ. 73, 2005, σελ. 223 – 263. 
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ναού. Την ίδια εποχή στη Γαλλία προετοιμαζόταν ο όγδοος «πόλεμος των 

θρησκειών» (1585–98) ανάμεσα στην προτεσταντική Αγγλία με τη βασίλισσα 

Ελισάβετ Α΄ και τον καθολικό Φίλλιπο Β΄ της Ισπανίας.57 Ο πάπας ήθελε να 

ενισχύσει την «πίστη» των Άγγλων καθολικών με τις ιεραποστολές αλλά επίσης και 

των Γάλλων καθολικών με την ίδρυση του κολλεγίου στο Douai, το οποίο 

στελεχώνουν και υποστηρίζουν οικονομικά άτομα που έχουν άμεση σχέση με το 

αγγλικό κολλέγιο της Ρώμης, όπως ο Γκίλμπερτ και ο Άλλεν58. Ο Άλλεν, δε, έγινε 

καρδινάλιος από τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Β΄ και το 1588 με το βιβλίο του 

An Admonition to the nobility59

 

  και τη μετάφραση στα αγγλικά και του τύπωμα της 

σε μονόφυλλο της παπικής βούλας αφορισμού της Ελισάβετ Α΄,  παρότρυνε τον 

κόσμο της Αγγλίας να εξεγερθεί ένοπλα εναντίον της βασίλισσας Ελισάβετ Α΄, 

εφόσον θα ήταν επιτυχής η ναυμαχία με την Ισπανική Αρμάδα (Armada) του 

Φίλιππου Β΄.  

 San Vitale  

 

O πάπας Κλήμεντας ΣΤ΄ παραχώρησε στους Ιησουίτες, στις 20 Νοεμβρίου 

του 1575, την πρωτοχριστιανική βασιλική, του 5ου αιώνα, του San Vitale.60

                                                 
57 βλ. Denis Crouset, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, Seyssel, 

Champ Vallon, 1990 και Didier Boisson, Hugues Daussy, Les protestants dans la France moderne, 

Παρίσι, Belin, 2006.  

 Ο Everard 

Mercurian, ο τέταρτος στρατηγός των Ιησουιτών, όρισε υπεύθυνο για την 

αναστήλωση του μισό-κατεστραμμένου ναού τον αρχιτέκτονα Giovanni Antonio de’ 

58 Ο Allen ήταν και ο υπεύθυνος της επίσημης μετάφρασης και έκδοσης της Βίβλου από τα λατινικά 

στα αγγλικά σε μετάφραση του Gregory Martin (1582).  
59 An admonition to the nobility and people of England and Ireland concerninge the present vvarres 

made for the execution of his Holines sentence, by the highe and mightie Kinge Catholike of Spaine. By 

the Cardinal of Englande, [Antwerp, A. Coninncx], A[nn]o. M.D.LXXXVIII [1588] και A declaration 

of the sentence and deposition of Elizabeth, the vsurper and pretensed quene of Englande, [Antwerp, 

A. Conincx, 1588]. 
60 Luigi Huetter και Vincenzo Golzio, San Vitale Chiese di Roma illustrate, Ρώμη, 1938, σελ. 46, 

αντλώ από Francis Haskell, Patrons and painters, Art and society in Baroque Italy, New Haven και 

Λονδίνο, Yale University Press, 2006 (ανατύπωση της δεύτερης έκδοσης του 1980, 19631), σελ. 67. 
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Rossi (1517 – περ. 1575) και το ζωγράφο Giovanni Battista Fiammeri (περ. 1530 – 

1606) υπεύθυνο για το εικονογραφικό πρόγραμμα. Ο ναός  εικονογραφήθηκε από 

τους Φιαμμέρι, Andrea Commodi, Tarquinio Ligustri, Agostino Ciampelli, Giuseppe 

Valeriano και Paul Brill.61 H εικονογράφηση της βασιλικής ήταν εφικτή μετά από μια 

δωρεά, που άγγιζε το υπέρογκο ποσό των 98.000 ναπολιτάνικων σκούδων (περίπου 

90.000 ρωμαϊκά σκούδα), στις 2 Απριλίου 1598, όπως πληροφορούμαστε από την 

αφιερωματική πλάκα, της Ισαβέλλας ντελα Ρόβερε (Isabella della Rovere), κόρη του 

Guidobaldo II, δούκα του Ουρμπίνο και της Vittoria Farnese.62

Η χορηγία της Ισαβέλλας του Ρόβερε

  
63 ίσως να εξηγεί και την απεικόνιση του 

μαρτυρίου του Αγίου Ιανουάριου στο καθολικό του ναού.  Ο Haskell σημειώνει πως 

οι Ιησουίτες επέτρεπαν στις πλούσιες οικογένειες να είναι υπεύθυνες για την επιλογή 

του εικονογραφικού προγράμματος, που χρηματοδοτούσαν.64 Ο ίδιος ο Haskell, στην 

περίπτωση αυτή του San Vitale αποδίδει ολόκληρο το εικονογραφικό πρόγραμμα του 

ναού στον Acquaviva,65 παραβλέποντας έτσι την όποια εμπλοκή και τη υλική 

συμμετοχή της Ισαβέλλας στην ολοκλήρωση της εικονογράφησης.66

                                                 
61 Alexander Gauvin Bailey, Between Renaissance and Baroque, Jesuit Art in Rome, 1565- 1610, 

University of Toronto Press, Τορόντο, 2003, σελ. 168 – 170.  

 Η αντίφαση 

62 Η Ισαβέλλα, αφού παραμορφώθηκε στο πρόσωπο έπειτα από μια εγχείρηση διόρθωσης της ρινικής 

κοιλότητας, έχασε τον δεκατετράχρονο γιο της και ο άντρας της, ο Ναπολιτάνος Nicolo Bernardino di 

Sanseverino, πρίγκιπας του Bisignano φυλακίστηκε για χρέη, στράφηκε για παραμυθία στον 

πνευματικό της Vincenzo Maggio που ανήκε στο Τάγμα του Ιησού.  Carolyn Valone, «Women on the 

Quirinal Hill: Patronage in Rome, 1560-1630», The Art Bulletin, τόμ. 76, τχ. 1, 1994, σελ. 129-146. 

Στο ίδιο άρθρο η Valone αφήνει να εννοηθεί πως μια τακτική των Ιησουιτών ήταν να προσεγγίζουν 

«δυστυχισμένες και άτυχες, πλούσιες γυναίκες» με σκοπό να αποσπάσουν δωρεές». βλ. επίσης, της 

ίδιας «Roman Matrons as Patrons: Various Views of the Cloister Wall», The Crannied Wall: Women, 

Religzon, and the Arts in Early Modern Europe, επιμέλεια, Carolyn Monson και Ann Arbor, 1992, σελ. 

49-72, κα Marilyn R. Dunn, «Nuns as Art Patrons: The Decoration of S. Marta al Collegio Romano», 

The Art Bulletin, τόμ. 70, τχ. 3, 1988, σελ. 451-477. Catherine E. King, Renaissance women patrons, 

Wives and Widows in Italy, c.1350 – 1550, Μάντσεστερ, Manchester University Press, 1998.  
63 Maria Ann Conelli, «The Ecclesiastical Patronage of Isabella Feltria della Rovere: Bricks, Bones, 

and Brocades», Patronage and dynasty: the rise of the della Rovere in Renaissance Italy, επιμ. Ian 

Verstegen, Kriksville, Truman State University Press, 2007, σελ. 123 – 138.  
64 Haskell, ό.π., σελ. 69. 
65 Haskell, ό.π., σελ. 67.  
66 Maria Ann Conelli, «A Typical Patron of Extraordinary Means: Isabella Feltria della Rovere and the 

Society of Jesus», Renaissance Studies, τχ. 18, 2004, σελ.  412 – 436.  
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αυτή του Haskell ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ακουαβίβα κάλεσε τον 

Φιαμμέρι, για να του εξηγήσει τι ακριβώς ζητάει για την εικονογράφηση του ναού:67

 

  

«Μου είναι ακόμα ευχάριστο ότι ο επίσκοπος Rosignoli όσο πιο γρήγορα 

γινόταν μου έστειλε τον αδελφό Τζοβάννι Μπαττίστα Φιαμμέρι για να του πω 

από κοντά αυτά που τόσο επιθυμούσα από αυτόν αναφορικά με τις ζωγραφιές 

στο San Vitale»68

 

 

Ο Φιαμμέρι τον Αύγουστο του 1599, έστειλε τα σχέδια και τις ιδέες του για το 

πλήρες εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, προς έγκριση, στον Ακουαβίβα.  

«Αναφορικά με τα σχέδια, αγαπητέ Τζοβάν Μπαττίστα, σας λέω ότι μου 

άρεσαν αρκετά».69

 

 

Η παρατήρηση, όμως, του ιερέα Francesco Sacchini, συναινεί προς την 

οποιαδήποτε συμμετοχή της Ισαβέλλας και την αρχική παρατήρηση του Haskell ότι 

«οι Ιησουίτες επέτρεπαν στις πλούσιες οικογένειες να είναι υπεύθυνες για την 

επιλογή του εικονογραφικού προγράμματος, που χρηματοδοτούσαν». Έτσι κατά τη 

διάρκεια της αναστήλωσης και εικονογράφησης του San Vitale στα 1598: 

 

«… Με τη βοήθεια των αδελφών μας [ο Ακουαβίβα] τον διακόσμησε και με 

τις συνεισφορές των φίλων για την αποπεράτωση των εικονογραφήσεων – 

πίνακες με διάφορους μάρτυρες βρίσκονται στους τοίχους χωρισμένοι 

ανάλογα με την κύρια [θρησκευτική] επαρχία».70

                                                 
67 Francis Haskell, ό.π..67. 

  

68 «…Mi sarà anco caro che V. R. quanto prima mi mandi il fr. Giovan Battista Fiammeri, per dirli a 

bocca quel tanto ch’ io desideri da lui intorno alle pitture di S. Vitale…», από την επιστολή του 

Ακουαβίβα στον Rosignoli στις 16 Αυγούστου 1599, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, κατ. 

14, φ. 474r, αντλώ από Pietro Pirri S.I., «Intagliatori gesuiti italiani dei secoli XVI e XVII», Archivum 

Historicum Societatis Iesu, τόμ. 21, τχ. 41, 1952, σελ. 40. 
69 «In quanto al disegno, Giovan Battista carissimo, vi dico che mi piace assai…», από την επιστολή 

του Ακουαβίβα στον Φιαμμέρι, 22 Αυγούστου 1599, ΑRSI, Roma, κατ. 14, φ. 478r, αντλώ από Pirri, 

ό.π. 
70 «Rinovò la chiesa di S[ant]o Vitale, et l’abbelli con l’ industria de nostri fratelli, et con le limosine 

degl’ amici; et facendovi pingere attorno nelle mura di dentro varij martirij distinti per le principali 

Provincie...», ARSI, San Vitale, κατ. 144 I, φ. 74r, αντλώ από  Gijsbers, ό.π., 33. 
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Όμως, ανάλογα με ποιανού τη «θρησκευτική επαρχία» είναι χωρισμένοι οι 

πίνακες; Του απεικονιζόμενου μάρτυρα ή του «φίλου που συνεισφέρει»; Μοιάζει, 

θεωρώ, λογική υπόθεση η ταύτιση της «επαρχίας» του απεικονισθέντα μάρτυρα με 

την θρησκευτική επαρχία του «φίλου που συνεισφέρει». Έτσι, επειδή η Ισαβέλλα 

ανήκει στην αρχιεπισκοπή της Νάπολη, απεικονίζεται ο Άγιος Ιανουάριος, τον οποίο 

αποκεφάλισαν στο Solfatara, κοντά στο Pozzuoli, που ανήκει στην αρχιεπισκοπή της 

Νάπολη.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο μετά 

τη Σύνοδο του Τρέντο, όπου η εικονογράφηση των εκκλησιών ήταν ελεγχόμενη από 

τους επισκόπους των κάθε θρησκευτικών επαρχιών. Ο Ακουαβίβα ήταν ο επίσκοπος 

Ρώμης, όποτε είναι λογικό να «μιλάει» με το ζωγράφο και να επιβλέπει το έργο του. 

Τα δύο πρώτα έγγραφα δεν τον «καθιστούν» υπεύθυνο για την «έμπνευση» ή επιλογή 

του εικονογραφικού προγράμματος, κατά τον τρόπο που τα διαβάζω, αλλά 

«υπεύθυνο» για επιμέρους ζητήματα εικονογραφίας των παραστάσεων. Γεγονός που 

υποστηρίζεται αν παρατηρούσε τα σχόλια για τη ζωγραφική διακόσμηση του San 

Vitale από την επιστολή του Ακουαβίβα προς τον Φιαμμέρι: 

 

 «[…] Στις φιγούρες πάνω από την αψίδα, εάν μαντεύω σωστά ότι δεν έχετε 

την επιθυμία να αποκτούν χώρο και να κάνουν όμορφο το διάχωρο, αμέσως 

θα ήθελα την Αγιότατη Παναγία και τις άλλες Μαρίες να είναι ολόκληρες και 

να έρχονται κοντά στον Κύριο, ο οποίος θα κοιτάζει τη μητέρα και αυτή 

αυτόν, με στοργή».71

  

           

                                                 
71 «[...] Nelle figure poi della tribuna se ben veggo che non havete voluto guadagnar luogo et far bello 

scompartimento, tuctavia gusterei che la Madonna Sma e l'altre Marie fussero intere e che venissero 

incontro al Signore il quale riguardasse la madre et ella lui, con affetto»,  ΑRSI, Ρώμη, κατ. 14, φ. 

478r, αντλώ από Pirri, ό.π. 
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Σύμφωνα, τώρα, με τον Louis Richeôme,72 πάνω από την πόρτα του ναού, 

στον εσωτερικό τοίχο, υπήρχε μια τοιχογραφία με συγκεντρωμένα «τα όργανα των 

δημίων που χρησίμευαν 

στα μαρτύρια των Αγίων» 

(εικ. 17), όπως γράφει κα 

στο Ημερολόγιο του ο 

Ακουαβίβα.73

 

 Η 

παράσταση αυτή ανήκει 

στον ναπολιτάνο Τζιουζέπε 

Βαλεριάνο (Giuseppe 

Valeriano, 1542 – 1596). 

Τα «όργανα» αυτά είναι: 

είδη σταυρών (Α, Ι), είδη 

τροχών (C, D, E), δαυλοί 

(F, R), περιλαίμιο (G), 

τανάλια (H),  τόξο με 

φαρέτρα και βέλη (Ο, R), 

λόγχες (S), διάφορα είδη 

«σκορπιών» (Β, Ν), χύτρες 

και καζάνια σε ποικίλα 

μεγέθη (Τ, Y, V, X, Z), 

τσεκούρι (Q), διάφορα 

μαστίγια (δεν φέρουν 

γράμμα καθώς στον 

αναγνώστη πιθανότατα να ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα, όπως και η φωτιά) και φυσικά 

ο «ίππος» (L) και ο «μόσχος» (Κ). Αργότερα, ο ορατοριανός καρδινάλιος Μπαρόνιο 

υιοθέτησε την παράσταση αυτή, τουλάχιστον εικονογραφικά για τη διακόσμηση του 

ναού των SS. Nereo ed Achilleo. 

                                                 
72 Louis Richeôme, La peinture spirituelle, ou l'art d 'admirer, aimer et louer Dieu en toutes ses 

œuvres, et tirer de toutes profit salutere, Chez Pierre Rigaud, Λυών, 1611, σελ. 672 - 673.  
73 «...gl’ istrumenti de Carnefici adoprati ne’ tormenti de’ Santi…», Archivio Romanum Societatis 

Iesu, San Vitale, κατ. 144 I, φ. 73v, αντλώ από  Gijsbers, ό.π., 33. 

Εικόνα 17 Matthäus Greuter, «Τα όργανα των μαρτύριων», 1611, 

χαρακτικό, Louis Richeôme, La peinture spirituelle, σελ. 672. 
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Paul Brill ( . 1554 – 75

San Vitale, o
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Bailey

75 Bailey, – 183. 
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18 Paul Brill, 
San

Vitale.
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Haskell

77

martyr»

– Worlde of Wordes

martyre

(one suffering in witness of another).78

S. PAPHNUTIUS MONACHUSIN AEGYPT

D OCLETIANO IMP. DIE XXIV SEPT

O Andrea

Commodi –

–

19

77 Haskell, . ., .. 67. 
78 John Florio, A Worlde of Wordes, or Most copious and exact Dictionary in Italian and English,

printed by Arnold Hatfield for Edw. Blount, , 1598, . 217. 

19 Andrea Commodi, 
,

San Vitale.
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PUCNANTEM TE

SPECTO, DOMINE, NON SOLUM

CORONANTEM: SED UT CORONAM»

«DOMINE IESU UTRUMQUE EST MIHI & SPECULUM

PATIENDI, & CORONA PATIENTIAE
79

80

79 Bailey, . ., . 174. 

(1565 –

22 21

80 Christel Thiem, «The Florentine Agostino Ciampelli as a draughtsman», Master drawings, . 9, 

1971, . 359 – 364, Barbara Scherschel, Agostino Ciampelli: 1565 – 1630, ,

Universität Trier, Trier, 1995, Milan Togner, Agostino Ciampelli : 1565 - 1630; disegni, ,

20

San
Vitale.
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Bailey
81

81 Bailey, . .

21 Agostino Ciampelli, 
San Vitale.
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82

S. VITALIS IN FOVEA LAP DIBUS OBRVITVR» (O

San Tommaso di 

82 Alexander Gauvin Bailey, Between Renaissance and Baroque, Jesuit Art in Rome, 1565- 1610, 

. 178. 

22 Agostino Ciampelli,
, . 1603, , , San Vitale.

23

Ecclesiae Anglicanae
trophaea,
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Canterbury, που με τη σειρά του αντλεί την εικονογραφία του από το μαρτυρολόγιο 

του Ουίλλιαμ Άλλεν.  Ο «ίππος» είναι τοποθετημένος στο κέντρο της σύνθεσης στο 

εσωτερικό ενός κτιρίου και στις δύο συνθέσεις, όπως ακόμη και το ότι πίσω από το 

όργανο του βασανιστηρίου βρίσκονται οι δικαστές και το κοινό που παρακολουθεί 

την εκτέλεση. Ο Τσαμπέλλι χρησιμοποίησε και εδώ τη ψευδοπροοπτική με την 

επιμήκυνση των μορφών και τοποθετώντας τον άξονα της σύνθεσης από τα δεξιά στα 

αριστερά, όπως και ο Κόμμοντι, με τέτοιο τρόπο ώστε να διορθώσει αδυναμίες της 

σύνθεσης που δημιουργούνται από τη οπτική γωνία θέασης του έργου εξαιτίας της 

θέσης του στην αριστερή πλευρά του ιερού. Οι κύριες διαφορές με την απεικόνιση 

του Τσιρτσινιάνι είναι ότι στον Άγιο Βιτάλιο έχουμε την παρουσία του Αγγέλου και 

μέσω των ανοιγμάτων του αρχιτεκτονήματος την παρουσία πλήθους 

παρευρισκόμενων θεατών. Η επιγραφή στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας μιας 

επεξηγεί το θέμα και γράφει «S. VITALIS EQUULEO TORQUETUR» (ο Άγιος 

Βιτάλιος βασανίστηκε στον τροχό).  

 Οι δύο αυτές παραστάσεις του Τσαμπέλλι με τον Άγιο Βιτάλιο κατά το 

«πέτρωμα» και τον «ίππο» συμπληρώνονται μορφές από γύψο, που αναπαριστούν 

τους τέσσερεις Θεράποντες της καθολικής εκκλησίας. Κάθε ένα τέτοιο stucco 

συνοδεύεται από μία επιγραφή που ενθαρρύνει τον αναγνώστη θεατή να μην φοβάται 

τον πόνο του «μαρτυρίου». Τα stucchi, όπως υποστηρίζουν οι Golzio και Macioce, 

αποτελούν έργο του Φιαμμέρι. 83

Κάτω από το Μαρτύριο του Άγιου Βιταλίου στον «ίππο» υπάρχουν ο Άγιος 

Γρηγόριος (δεξιά) και ο Άγιος Ιερώνυμος (αριστερά) με τις επιγραφές «MARTYRES 

TOLERANT SCISSURAS VULNERUM & ALIIS PROFERUNT 

MEDICAMENTUM SANITATIS» (οι μάρτυρες υπομένουν εγκάρδια τα δάκρυα από 

πληγές και δίνουν στους άλλους τα φάρμακα για την υγεία) και «BASILICAS 

MARTYRUM DAEMONES FUGIUNT FORTITUDINEM & FLAGELLA SANCTI 

CINERIS NON FERENTES» (οι δαίμονες απομακρύνονται τρέχοντας από την 

εκκλησία των μαρτύρων, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τη δύναμη και τα 

χτυπήματα  από τις ιερές στάχτες τους)  αντίστοιχα. Κάτω από το «πέτρωμα» του 

Αγίου Βιταλίου υπάρχουν τα γυψοτεχνήματα ο Άγιος Αμβρόσιος (δεξιά) με τις λέξεις 

 

                                                 
83 Huetter και Golzio, ό. π., σελ. 53 και Stefania Macioce, Undique Splendent, Aspetti della pittura 

sacra nella Roma di Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605), Ρώμη, De Luca edizioni d'arte, 1990, 

σελ. 122.  
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«PRAEMIUM FECIT RELICIO, QUOD PERFIDIA PUTABAT ESSE 

SUPPLICATUM» (η θρησκεία κερδίζει από την αμαρτία που θεωρείται τιμωρία) και 

ο Άγιος Αυγουστίνος (αριστερά) με την επιγραφή «QUID ERIT CUM CORPORIS 

INCORRUPTIONE FONS VITAE QUANDO ROS EIUS INTER TORMENTA 

TAM DULCIS EST?» (Πως θα είναι η πηγή της ζωής με ένα άφθαρτο σώμα, από τη 

στιγμή του η δροσιά της είναι τόσο γλυκιά κατά τη διάρκεια του βασανιστηρίου;).84

Συνοψίζοντας, στη ζωγραφική διακόσμηση της εκκλησίας του Αγίου Βιταλίου 

παρατηρούμε, τόσο μια υφολογική ανομοιογένεια στο σύνολο των τοιχογραφιών, που 

ανήκουν στην ίδια χρονική περίοδο, όσο και τη συνεχή σύνδεση των απεικονίσεων 

αυτών με λέξεις. 

  

 

 

Il Gesù 

 

Η πρώτη φάση της εικονογράφησης της εκκλησίας Gesù85 έγινε περίπου στα 

1585 με 1604 – σε αυτή τη φάση ζωγραφίζονται και οι μαρτυρολογικές σκηνές. Οι 

μαρτυρολογικές απεικονίσεις εκτείνονταν σε τρία παρεκκλήσια, Cappella degli SS. 

Apostoli Pietro e Paolo (σήμερα Cappella di S. Francesco Borgia), Cappella di S. 

Andrea και Cappella de’ SS. Abbondio e Abbodanzio.86 Ο κύριος πάτρωνας της 

εκκλησίας ήταν ο καρδινάλιος Αλεσάντρο Φαρνέζε. Ο Haskell υποστηρίζει τον 

πλήρη έλεγχο της ζωγραφικής διακόσμησης των εκκλησιών από τον Ακουαβίβα και 

αφήνει να εννοηθεί ότι οι διακοσμητικές επιλογές του Φαρνέζε ήταν αντίθετες με 

αυτές του Ακουαβίβα.87

                                                 
84 Alexander Gauvin Bailey, Between Renaissance and Baroque, Jesuit Art in Rome, 1565- 1610, 

Τορόντο, University of Toronto Press, 2003, σελ. 176.  

 Και Bailey σημειώνει ότι αν και ο Φαρνέζε υπήρξε ο  

υπεύθυνος για να ορίσει τους αρχιτέκτονες και τους γλύπτες που θα δούλευαν στην 

85 Ο πλήρης τίτλος της εκκλησίας είναι Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all'Argentina.  
86 Η εικονογράφηση του τρίτου παρεκκλησίου καταστράφηκε το 1843 με την αλλαγή της ονομασίας 

του σε «κρύπτη του Ιγνάτιου Λογίολα». Στο τρίτο αυτό παρεκκλήσι εργάστηκαν οι Baldassarre Croce, 

Andrea Commodi και Agostino Ciampelli, περίπου στα 1603. Milton Joseph Lewine, The Roman 

church interior, 1527-1580, διδακτορική διατριβή, Columbia University, 1960, σελ. 252.  
87 Haskell, ό.π., σελ. 66.  
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εκκλησιά αλλά ο Ακουαβίβα ήταν αυτός που επέλεξε τους ζωγράφους, τα θέματα  και 

την εικονογραφία της ζωγραφικής διακόσμησης.88

Στην αψίδα του παρεκκλησίου των Αποστόλων (Cappella degli SS. Apostoli 

Pietro e Paolo) ο Niccolò Circignani ζωγραφίζει στα 1585 τα μαρτύρια των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το πρώτο παρεκκλήσι αριστερά από την είσοδο. 

Αμέσως μετά το πέρας της εικονογράφησης, το παρεκκλήσι οι έμποροι Pietro και 

Paolo Morelli αγόρασαν από τον ίδιο το Φαρνέζε το παρεκκλήσι για οικογενειακό 

τάφο αλλά δεν ήταν αυτοί οι παραγγελιοδότες του παρεκκλησίου.

 

89

 Οι σκηνές των απεικονίσεων δεν αποτελούν μόνο μια πιο επεξεργασμένη 

μεταφορά των αντίστοιχων θεμάτων από τον Santo Stefano Rotondo αλλά 

διαφοροποιούνται και στη σύνθεση της εικόνας. Η σταύρωση του Αγίου Πέτρου και ο 

αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου λαμβάνουν χώρα όχι στη φύση αλλά στο 

εσωτερικό ενός κλειστού χώρου και το ύφος του Τσιρτσινιάνι είναι διαφορετικό από 

εκείνο στην εκκλησία του Santo Stefano Rotondo. Ο ζωγράφος στα παραδείγματα 

αυτά από τη 

Gesù 

παρουσιάζει ότι 

γνώριζε την 

γεωμετρική 

προοπτική στη 

σύνθεση της 

εικόνας και τη 

διατήρηση των 

ανατομικών 

αναλογίων στις 

μορφές – δυο 

σημεία στα 

οποία «υστερεί» 

η ζωγραφική 

  

                                                 
88 Bailey, ό.π., σελ. 225.  
89 Howard Hibbard, «Ut picturae sermones: The First Painted Decorations of the Gesù», Baroque Art: 

The Jesuit Contribution, επιμ. Rudolf Wittkower και Irma B. Jaffe, Νέα Υόρκη, Fordham University 

Press, 1972, σελ. 42. 

Εικόνα 24 Niccolò Circignani,  Η σταύρωση του Αγίου Πέτρου, 1585, 

νωπογραφία, Ρώμη, Il Gesù.  
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στο Santo Stefano Rotondo. 

Στη σταύρωση του Αγίου Πέτρου, (εικ. 24) τα παρευρισκόμενα άτομα, οι 

θεατές, είναι περισσότεροι, σε σχέση με το χώρο, χωρίς όμως ο Τσιρτσινιάνι να 

δημιουργεί μια ασφυκτικά πολυπληθή σύνθεση. Στον Santo Stefano Rotondo ο 

ζωγράφος τοποθετεί τους τρεις εκτελεστές του μαρτυρίου, που σηκώνουν το σταυρό, 

από τη μία πλευρά, προσθέτει μια μόνη μορφή από την πλευρά για να ισορροπήσει η 

παράσταση και η δράση της σκηνής βρίσκεται στο κάτω μέρος με αποτέλεσμα να 

μένει κενό το πάνω μέρος της εικαστικής επιφάνειας. Στην απεικόνιση της Gesù, ο 

Τσιρτσινιάνι αλλάζει τον άξονα συμμετρίας του σταυρού τοποθετώντας τον στο 

κέντρο της σκηνής, γύρω από τον οποίο συσπειρώνεται όλη η δράση της 

παράστασης. Όλα τα σώματα της παράστασης με μανιεριστικές κινήσεις, τα 

τεντωμένα χέρια τους, την αντιστήριξη, δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης 

και της δράσης που έρχεται σε αντίθεση με την ήρεμη και γαλήνια παρουσία του 

Αγίου Πέτρου πάνω στο σταυρό.  

 

 

 
Εικόνα 25 Niccolò Circignani, Ο αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου, 1585, νωπογραφία, 

Ρώμη, Il Gesù.  
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Εικόνα 26 Niccolò Circignani, Ο 
αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου 
(λεπτομέρεια), 1582, 
νωπογραφία, Ρώμη, Santo Stefano Rotondo. 
 

 
Εικόνα 27 Giovanni Battista Cavalieri, «Ο 
αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου», 
χαρακτικό, Ecclesiae Anglicanae trophaea, 
1584, σελ. 21.  

 

Ο αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου (εικ. 25)  δεν παρουσιάζει την ίδια 

δραματικότητα που παρατηρείται στο μαρτύριο του Αγίου Πέτρου (εικ. 24). Η 

σύνθεση χωρίζεται σε τρία μέρη, τους δυο αντικατοπτρικά ζωγραφισμένους 

στρατιώτες, δεξιά και αριστερά και την κεντρική παράσταση με το μαρτύριο να 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης με τον άγιο να μην βρίσκεται όμως 

στο κέντρο της παράστασης. Ο Bailey υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απεικόνιση 

αυτού του μαρτυρίου στο Santo Stefano Rotondo και ότι μόνο ως εικονογραφικός 

τύπος σε απεικονίσεις νεομαρτύρων στον San Tommaso di Canterbury (εικ. 26).90

Πάνω από τις νωπογραφίες του παρεκκλησίου υπάρχει και μια 

μεγαλογράμματη επιγραφή με τον Ψαλμό 19. Η επιγραφή αυτή έχει αποφθεγματικό 

χαρακτήρα, όπως αυτές στον Άγιο Στέφανο Ροτόντo, και δίνει έμφαση στον 

ιεραποστολικό ρόλο του τάγματος των Ιησουιτών, «IN OMNEN TERRAM EXIVIT 

SONUS EORUM ET IN FINES ORBIS TERRAE VERBA EORUM» (Ο ήχος τους 

εξαπλώνεται σε όλη τη γη και οι λέξεις τους στο πέρας του κόσμου).  

  

Όμως, με μια προσεκτικότερη μάτια, βρίσκουμε το μαρτύριο αυτό στον Santo 

Stefano Rotondo να είναι ζωγραφισμένο, όχι ως την κεντρική παράσταση αλλά ως το 

δεύτερο απεικονιζόμενο θέμα της παράστασης με το μαρτυρίου του αγίου Πέτρου 

(εικ. 27). Η μόνη διαφορά με την απεικόνιση στον Santo Stefano Rotondo  είναι ότι ο 

Άγιος Παύλος έχει ήδη αποκεφαλιστεί. Ενώ παράλληλα διαφέρει και ο χώρος που 

εκτελείται το μαρτύριο, σε μια κοιλάδα στον Άγιο Στέφανο και στον Άγιο Τομμάσο 

και σε κλειστό εσωτερικό χώρο ή σε μια αυλή στον Ιησού.  

                                                 
90 Bailey, ό.π., σελ. 228.  
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Απέναντι ακριβώς από την Cappella degli SS. Apostoli Pietro e Paolo, ο 

Τσαμπέλλι ζωγράφισε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα περίπου το 1591. Εδώ, θα 

πρέπει να σημειώσουμε τη συγγενική σχέση των δύο αποστόλων Πέτρου και Ανδρέα· 

ο Απόστολος Ανδρέας ήταν ο αδελφός του Αποστόλου Πέτρου.  To παρεκκλήσι αυτό 

ονομάζεται επίσης και Cappella dei Martiri επειδή είναι ολόγραφο και 

τοιχογραφημένο με απεικονίσεις μαρτύρων των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Η 

εικονογράφηση βρίσκεται από τις παραστάδες και τα χαμηλά θωράκια μέχρι 

ολόκληρο το κοίλο μέρος του βωμού, την αψίδα και το εξωτερικό τόξο της αψίδας 

του παρεκκλησίου. To παρεκκλήσι αυτό πιθανότατα να οφείλει την ονομασία του 

(San Andrea) στην εκκλησιά που βρισκόταν εκεί πριν από την Gesù, τον S. Andrea 

della Fratta. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του ήταν ο αγγλικής καταγωγής Giulio Folco, ο 

έμπορος και γραμματέας του Φαρνέζε.91

 

  

«Το παρεκκλήσι του Αγίου Αντρέα ξεκίνησε από τον Κύριο Giulio Folchi, 

αλλά πέθανε, και ούτε ήταν δυνατόν για τους κληρονόμους να το 

ολοκληρώσουν. Έτσι, παραχωρήθηκε στην Κυρία Salustia Cerrini Crescentii, 

η οποία το ολοκλήρωσε, με την εξόφληση των 600 σκούδων για τα έξοδα, που 

είχε κάνει ο Κύριος Folchi, με την οποία διακοσμήθηκε το παρεκκλήσι των 

Αγίων, ολόκληρος ο Κεντρικό Βωμός, και με την έγκριση του Πατέρα 

Στρατηγού Μας το μετονόμασαν σε παρεκκλήσι του Giulio Folchi».92

 

              

                                                 
91 Pompilio Totti, Ritratto di Roma moderna, Ρώμη, il Mascardi,1638, σελ. 227 και Clare Robertson, 

"Il Gran Cardinale": Alessandro Farnese, Patron of the Arts, Νέα Υόρκη, Yale University Press, 

1992, σελ. 194, αντλώ από Bailey, ό.π., σελ. 195.  
92«La Cappella di S. Andrea fu principiata dal Signore Giulio Folchi, ma venuto a morte, nè ponendola 

gl’ eredi finire, la cederono alla Signora Salustia Cerrini Crescentij, quale la finì, con pagare 600 scudi 

per la spesa, che vi aveva fatta il Signore Folchi, de’ quali s’adornò la Cappella de’ Santi tutto l’ Altar 

Maggiore, con ordine di Nostro Padre Generale gli nominasse la Capella di Guilio Folchi», ARSI, FG 

545, 4r , Robertson, ό.π., σελ. 185 – 194 αντλώ από Bailey, ό.π., σελ. 208 και 342.   
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Η ελαιογραφία του 

κεντρικού βωμού με το 

μαρτύριο του Αγίου Αντρέα 

(εικ. 28) υφολογικά δεν 

διαφέρει από το έργο του 

Τσαμπέλλι στον San Vitale. 

Όμως, αυτή η παράσταση 

διαφέρει εικονογραφικά από 

τις υπόλοιπες απεικονίσεις 

του μαρτυρίου του ομώνυμου 

αγίου τουλάχιστον στο Santo 

Stefano Rotondo. Η διαφορά 

εντοπίζεται στο ότι ο 

Τσαμπέλλι ζωγραφίζει όχι τη 

στιγμή του μαρτυρίου, το 

μαρτύριο καθεαυτό με τον 

άγιο πάνω σε σταυρό με 

σχήμα χι, αλλά μια στιγμή 

λίγο πριν το μαρτύριο. Η 

παράσταση διαδραματίζεται 

σε εξωτερικό χώρο, έξω από 

τα τείχη μιας πόλης. Οι 

βασανιστές – εκτελεστές και το πλήθος των στρατιωτών και θεατών δεν έχουν καμιά 

οπτική επαφή με τον άγιο, μοιάζουν να είναι απασχολημένοι με την προετοιμασία του 

«μαρτυρίου». Ο άγιος Ανδρέας προσεύχεται προς το σταυρό του «βασανιστηρίου» 

του, σκηνή που περιγράφεται στη Legenda Aurea, ως η απόδειξη της πίστης του 

Αγίου.93

                                                 
93  Pieter-Matthijs Gijsbers, «Claudio Aquaviva, Louis Richeome and Durante Alberti's altarpiece for 

Sant'Andrea al Quirinale», Docere delectare movere: affetti, devozione e retorica nel linguaggio 

artistico del primo barocco romano, Ρώμη, De Luca, 1998, σελ. 28.  

 Ο άγιος είναι ντυμένος με κόκκινο χιτώνα. Ίσως για να συμβολίσει ο 

ζωγράφος το αίμα του Αγίου που θα «τρέξει» κατά το βασανιστήριο και για 

διαχωρίσει ακόμα μια φορά τον Άγιο από το υπόλοιπο πλήθος, δημιουργώντας τη 

χρωματική αντίθεση, κόκκινο – μπλε, με τον μπλε μανδύα που κρατάει πίσω από τον 

Εικόνα 28 Agostino Ciampelli, Το μαρτύριο του Αγίου 
Ανδρέα, περ 1591, ελαιογραφία, Ρώμη, Il Gesù. 
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Άγιο ένας των εκτελεστών. Ο άξονας συμμετρίας της παράστασης έχει σχήμα χιαστό, 

όπως και ο σταυρός του μαρτυρίου του Αγίου. Ο ζωγράφος στηρίζει την παράσταση 

του σε μια γραμμή από τον Άγιο προς τον «εκτελεστή» που δένει με σχοινί τα ξύλα 

του σταυρού και σε μια ακόμα από τον «εκτελεστή» που στηρίζει με τα χέρια του τον 

σταυρό προς το άλογο και τα τείχη της πόλης.   

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός, εκτός από την αγγλική 

καταγωγή του Folco και την όποια συγγενική σχέση ανάμεσα στους δύο αποστόλους, 

ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο ιδρυτής της Καθολικής εκκλησίας και ότι ο 

Απόστολος Αντρέας ο προστάτης άγιος της Σκοτίας. Η περιοχή της Σκοτίας 

βρισκόταν υπό τη βασιλεία των καθολικών Στιούαρτ και συγκεκριμένα υπό τη 

βασίλεια του James VI, King of Scots (1581 – 1603) που αργότερα, με το θάνατό της 

βασίλισσας Ελισάβετ Α΄, την οποία διαδέχτηκε στο θρόνο, μετονομάστηκε σε James 

I, King of England (1603 – 1625).  Επιπλέον, το γεγονός της επιλογής της 

απεικόνισης στην παράσταση του Τσαμπέλλι του Αγίου Αντρέα, να προσεύχεται πριν 

από το μαρτύριο στα 1591, μπορεί να υποδηλώνει το «αίσιο» τέλος του είχαν οι 

αγώνες των Καθολικών για την επικράτηση στην περιοχή της Σκοτίας – με το 

υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα να υποδηλώνει τα βασανιστήρια από τα οποία 

υπέστησαν οι καθολικοί της Σκοτίας.   

 

 

SS. Nereo ed Achilleo  

 

 

Το 1597, ο ορατοριανός καρδινάλιος Τσέζαρε Μπαρόνιο (Cesare Baronio, 

1538 – 1607), συγγραφέας των Annales Ecclesiastici,94 ήταν ο υπεύθυνος της 

αναστήλωσης και εικονογράφησης της μικρής πρωτοχριστιανικής βασιλικής των SS. 

Nereo ed Achilleo, κοντά στις θέρμες του Καρακάλλα.95

                                                 
94 Cesare Baronius, Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, τόμ. 12, ex Typographia 

Vaticana, Ρώμη, 1588 – 1607.  

  

95 Alessandro Zuccari, «La politica culturale dell'Oratorio Romano nelle imprese artistiche promosse da 

Cesare Baronio», Storia dell'arte, τχ. 41/43.1981, σελ. 171 – 193 και του ίδιου «La politica culturale 
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Ο ζωγραφικός διάκοσμος αποτελείται από 12 νωπογραφικές παραστάσεις με 

θέμα την εκτέλεση του κάθε Αποστόλου και 

από μια ελαιογραφία του Cristofano Roncalli 

(1551/2-1626) με τους ομώνυμους Αγίους 

Νηρέα και Αχιλλέα και την Οσία Δομιτίλλα 

να στέφονται με στεφάνια από αγγέλους (εικ. 

29). Οι δύο Άγιοι κοιτάζουν τον  θεατή και η 

Οσία Δομιτίλλα τη δάφνη του μαρτυρίου της 

που υψώνεται στον ουρανό. Και οι τρεις 

Άγιοι κρατάνε από ένα βιβλίο και ένα κλαδί 

δάφνης – του μαρτυρίου, και δεν 

απεικονίζονται με τα όργανα των 

«μαρτυρίων» τους. Η σύνθεση χωρίζεται από 

σύννεφα σε δύο επίπεδα. Στο κάτω γίνεται 

έντονη η χρήση του κιαροσκούρο για να 

δηλωθεί το βάθος με την Οσία Δομιτίλλα στο 

πρώτο πλάνο να φωτίζεται από το φως που 

έρχεται από τους αγγέλους στο δεύτερο 

επίπεδο, που «κατεβαίνουν» να τους 

δώσουν τα στεφάνια των μαρτυρίων. Η 

δάφνη, που κρατάει η Οσία, ως σύμβολο του μαρτυρίου είναι αυτή που συνδέει τα 

δύο επίπεδα, ίσως για να δηλώσει ότι το μαρτύριο οδηγεί στη «βασιλεία των 

ουρανών». Η σύνθεση είναι ισορροπημένη αλλά τα επιμέρους μέρη των μορφών 

δημιουργούνται από γραμμές με γωνιώδη περιγράμματα, όπως τα χέρια των Αγίων ή 

το πλάσιμο των ρούχων.  

Την ίδια χρονιά, εκδόθηκε και το βιβλίο με τον Βίο των παραπάνω αγίων από 

τον ορατοριανό Αντόνιο Γκαλόνιο (Antonio Gallonio) Historia della vita e martirio 

de' gloriosi santi Flauia Domitilla vergine, Nereo, et Acchilleo.96

                                                                                                                                            
dell'Oratorio romano nella seconda metà del Cinquecento», Storia dell'arte, τχ. 41/43, 1981, σελ. 77 – 

112.  

 Σημειώνω αυτό το 

96Antonio Gallonio, Historia della vita e martirio de' gloriosi santi Flauia Domitilla vergine, Nereo, et 

Acchilleo, e piu altri, con alcune vite breui de' santi parenti di S.Flauia Domitilla, et alcune 

Εικόνα 29 Cristofano Roncalli, Η Οσία 

Δομιτίλλα με τους Αγίους Νηρέα και Αχιλλέα, 

1598-99, λάδι σε καμβά, 275 x 170 εκ., Ρώμη, SS. 

Nereo ed Achilleo. 
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βιβλίο του Γκαλόνιο επειδή μας βοηθάει να παρατηρήσουμε την προσπάθεια 

προώθησης της λατρείας των ομώνυμων αγίων από τους ορατοριανούς με την 

«επιστράτευση» τόσο των οπτικών όσο και των λεκτικών διαθέσιμων μέσων.  

Στον ίδιο ναό ο σύγχρονος νωπογραφικός κύκλος διαφοροποιείται από την 

παράσταση του Ρονκάλλι. Για την ταυτότητα του ζωγράφου ο Titi μας πληροφορεί 

ότι οι τοιχογραφίες ανήκουν στον Νικολό Τσιρτσινιάνι. 

 

«Η πρόσοψη έχει ζωγραφιστεί από τον Girolamo Massei και ο πίνακας με 

τους Αγίους Νηρέα και Αχιλλέα, με την Αγία Δομιτίλλα, τοποθετημένος πάνω 

σε βωμό στο αριστερό χέρι ανήκει στον ευγενή Roncalli από το Πομαράντσο 

και οι φιγούρες σε φρέσκο στους τοίχους της εκκλησίας είναι του Niccolò 

Circiniano».97

 

 

Η Agnese Guerrieri θεωρεί ότι ο κύκλος αυτός σε κάποιον μαθητή του Τσιρτσινιάνι ή 

του Ρονκάλλι.98 Η υπόθεση, ακόμη, του Guglielmo Matthiae ότι ο κύκλος ανήκει 

στον Marcello Provenzale (1575 – 1639), πάνω σε σχέδια του Ρονκάλλι99  

απορρίπτεται από τον Chandler Kirwin, ο οποίος συνδέει  τις τοιχογραφίες με το έργο 

του Allegretto Nucci (περ.1316 – περ.1374), βασιζόμενος σε υφολογικά 

χαρακτηριστικά!100

Ο ζωγράφος, λοιπόν, των νωπογραφιών, σε συμφωνία με τον Μπαρόνιο, 

μετέφερε στο ναό αυτό μοτίβα, την τυπολογία και τη σκηνοθεσία στην απεικόνιση 

των μαρτυρολογικών σκηνών και το βαθμό ρεαλιστικότητας κατά τον τρόπο από τον 

Santo Stefano Rotondo, διατηρώντας μόνο την σκηνή στο πρώτο επίπεδο της 

  

                                                                                                                                            
annotazioni, opera di Antonio Gallonio Romano sacerdote della Congregazione dell'Oratorio, presso 

Luigi Zannetti, Ρώμη. 1597. 
97 «La facciata fu dipinta a fresco da Girolamo Massei, ed il quadro de' ss. Nereo, ed Achilleo, con s. 

Flavia Domitilla posto sopra un altare a mano manca, è del cav. Roncalli dalle Pomarance: le figure a 

fresco nelle mura della chiesa sono di Niccolò Circiniano», Filippo Titi, Descrizione delle Pitture, 

Sculture e Architetture esposte in Roma, Ρώμη, Marco Pagliarini, 1674, σελ. 73 – 74. 
98 Agnese Guerrieri, La chiesa dei SSe Nereo ed Achilleo, πόλη του Βατικανό, 1951, σελ. 125 
99 Guglielmo Matthiae, «Tre chiese all' inizio dell' Appia», Capitolium, τόμ. 44, τχ, 10 – 11, 1969, σελ. 

151.  149-62 
100 Chandler W. Kirwin, Christofano Roncalli (1551/2-1626), An Exponent of the Proto-Baroque: His 

Activity through 1605, διδακορική διατριβή, Stanford University, 1972, σελ. 493, υπ.288.   
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παράστασης, μειώνοντας έτσι τα αφηγηματικά στοιχεία κάθε νωπογραφίας και 

αφαιρώντας τις επιγραφές από το πάνω μέρος των τοιχογραφιών. Οι σκηνές, 

τοποθετημένες σε πλαίσια, χωρίζονται από ζωγραφισμένους προφήτες με τέτοιο 

τρόπο που να μιμούνται γλυπτική διακόσμηση. Κάτω από την κάθε σκηνή υπήρχε και 

ένα ακόμα πλαίσιο, όπως ακριβώς και στις παραστάσεις στον Άγιο Στέφανο. Το 

περιεχόμενο αυτό του πλαισίου είναι σήμερα χαμένο λόγω της φθοράς των χρωμάτων 

και της υγρασίας (εικ. 30 και 31). 

Στο πάνω μέρος της πόρτας στον τοίχο, της πρόσοψης, ο επισκέπτης του 16ου 

αιώνα μπορούσε να δει και την παράσταση που εικονογραφεί τα εργαλεία των 

μαρτυρίων, ίχνη της οποίας σώζονται ακόμα και σήμερα. Πιθανότατα, ζωγραφισμένη 

από τον Girolamo Massei (περ. 1540 – 1619), σύμφωνα τον Titi,101 με πρότυπο την 

ίδια παράσταση στο ναό του San Vitale. Η ίδια παράσταση χρησιμοποιήθηκε σε μια 

απλοποιημένη εκδοχή και για στην εικονογράφηση από τον Αντόνιο Τεμπέστα του 

βιβλίου του επίσης ορατοριανού Αντόνιο Γκαλόνιο, Trattato degli Instrumenti di 

Martirio, (Ρώμη, 1591).102

                                                 
101 Filippo Titi, ό.π., σελ. 73. 

  

102Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare vsate 

da' gentili contro christiani, descritte et intagliate in rame. Opera di Antonio Gallonio romano 

sacerdote della congregatione dell'oratorio. Con la tauola nel fine di tutte le cose piu notabili, presso 

Ascanio, e Girolamo Donangeli, Ρώμη, 1591.  
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Herz ,

Annales. 

103 -431) 

103 Alexandra Herz, «Cardinal Cesare Baronio's Restoration of SS. Nereo ed Achilleo and S. Cesareo 

de'Appia», The Art Bulletin, . 70, . 4, 1988, . 604. 

–

             30                        31
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Γκαμπριέλε Παλεόττι.104

  

 Η Herz συνδέει, όχι μόνο με κριτήρια εικονογραφικά, αλλά 

και με μορφολογικά την τέχνη των δύο μακρινών περιόδων, της πρωτοβυζαντινής και 

της πρώτης Αντιμεταρρύθμισης. Η σύγκριση που επιχειρεί να κάνει γίνεται με το 

σωζόμενο στο ναό ψηφιδωτό της πρωτοχριστιανικής περιόδου. Επιπλέον, η Herz δεν 

εξετάζει το γεγονός της προσπάθειας για μια ουσιαστική κατασκευή ιστορικής 

σύνδεσης της σύγχρονης του Μπαρόνιο καθολικής εκκλησίας με την εκκλησία των 

πρώτων χρόνων του χριστιανισμού. 

Από τη σύντομη παρουσίαση των τοιχογραφικών συνόλων είδαμε τις 

καλλιτεχνικές διαπραγματεύσεις με τον ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης των «ιστοριών» 

στον Santo Stefano Rotondo, με τη μείωση τη αφηγηματικών στοιχείων στη σύνθεση 

στον San Tommaso di Canterbury και στους SS. Nereo ed Achilleo, των μαρτυρίων 

με κυρίαρχο στοιχείο την απεικόνισης τη φύσης, του Μπριλ στον Άγιο San Vitale, 

και αυτές στις οποίες ο ζωγράφος ενστερνίζεται τη μαθηματική προοπτική, όπως ο 

Κομμάντι και ο Τσιαμπέλι στον San Vitale, δουλεύοντας πάνω σε πρότυπα του Santo 

Stefano Rotondo. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των απεικονίσεων είναι η συμμετοχή 

των επιγραφών στη συμπλήρωση του κάθε έργου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 

κοινό και εμφανίζεται σε όλες τις εκκλησίες που εξετάσαμε σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό. Επιπλέον, οι παραγγελίες αυτές αποτελούν δημόσια θεάματα και 

έγιναν ύστερα από την χρηματοδότηση με σκοπό, όχι αποκλειστικά την προσωπική 

«τέρψη» του παραγγελιοδότη, αλλά, ο κύριος σκοπός των απεικονίσεων αυτών ήταν 

να διδάξουν και να κατηχήσουν, σύμφωνα με τους συγγραφείς της εποχής, τους 

αδαείς (ignoranti) για τον Τζίλιο, τους ακαλλιέργητους (rubis) κατά τον Μπορρομέο 

και στους αγράμματους (idioti) για τον Παλεόττι.  

                                                 
104 St. Paulinus of Nola, Letters of St. Paulinus of Nola, επιμ. και μτφ. Patrick Gerard Walsh, The 

Newman Press, Νέα Υόρκη,1966, σελ. 134 – 159. «… et sanctus Paulinus illo versu ostendit: 

Martyribus mediam pia nomina signant», Carlo Borromeo, «Instructiones fabricae et supellectilis 

ecclesiasticae», Trattati d'arte del Cinquecento, τομ. 3, επιμ. Paola Barocchi, Laterza, Μπάρι, 1962, 

σελ. 44 και «… essersi usato, secondo che afferma s. Paolino dicendo: Martyribus mediam pictis pia 

nomina signant, …», Gabriele Paleotti, «Discorso intorno alle imagini sacre e profane», Trattati d'arte 

del Cinquecento, τομ. 2, επιμ. Paola Barocchi, Μπάρι, Laterza, 1961, σελ. 411. 
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Κεφάλαιο 2 

Φιλολογικές πηγές μαρτυρολογικών απεικονίσεων 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθώ με τις φιλολογικές πηγές, από τη μελέτη των 

οποίων θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη συγχρονία των υπό εξέταση 

μαρτυρολογικών συνόλων. Χωρίζω τις πηγές σε τρεις κατηγορίες, θεολογικές πηγές, 

πηγές εικαστικής γραμματολογίας και ιστορικές πηγές, μαρτυρίων και 

βασανιστηρίων. Η πρώτη κατηγορία των ιστορικών πηγών σημειώνει τα κείμενα που 

αποτέλεσαν για τους ζωγράφους το ιστορικό υπόβαθρο για την αποτύπωση των 

μαρτυρίων στη ζωγραφική επιφάνεια. Με τη δεύτερη κατηγορία, αυτή των ιστορικών 

πηγών βασανιστηρίων, σημειώνω κείμενα που παρουσιάζουν, εικονογραφημένες ή 

όχι, αφηγήσεις για «μαρτύρια» ανθρώπων, τους οποίους οι συγγραφείς των κείμενων 

δεν ενδύουν με έναν αγιολογικό προσδιορισμό. 

Ο διαχωρισμός αυτός των φιλολογικών πηγών ανταποκρίνεται στον τρόπο 

που θεωρώ ότι χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κείμενα, στη σχέση των πηγών με τις 

απεικονίσεις, και σε καμία περίπτωση δεν είναι απόλυτος. Κείμενα, όπως για 

παράδειγμα το Dialogo του Τζίλιο ή το Discorso αυτό του Παλεόττι, που στην 

εργασία αυτή εντάσσονται στην κατηγορία της εικαστικής γραμματολογίας θα 

μπορούσαν με διαφορετικά κριτήρια, για παράδειγμα το αναγνωστικό κοινό τους ή το 

επάγγελμα του συγγραφέα, να ενταχθούν στη θεολογική φιλολογική παραγωγή. Το 

έργο της Αγίας Αικατερίνης της Σιένας που επανεκδίδεται στα 1582 από τον Antonio 

Possevino, στην εργασία αυτή ανήκει στις θεολογικές πηγές ενώ ταυτόχρονα ανήκει 

και στις πηγές που οι παραγγελιοδότες, και οι ζωγράφοι, των μαρτυρίων 

χρησιμοποίησαν ως εικονογραφικό οδηγό. Το ίδιο ισχύει και για τη διμερή διαίρεση 

των θεωρούμενων εδώ ιστορικών πηγών σε ιστορικές πηγές μαρτυρίων και 

βασανιστηρίων. Το έργο, για παράδειγμα, του John Foxe θα μπορούσε να ενταχθεί, 

εκτός από την κατηγορία των ιστορικών πηγών μαρτυρίων, και στην θεματική των  

εκκλησιαστικών κειμένων από τη στιγμή χρησίμευε ως βασικό συμπλήρωμα στην 

κατήχηση του ποιμνίου των αγγλικανικών περιοχών. 

 

 



52 

 

 Θεολογικές πηγές  

 

O Jeronimo Nadal (1507 – 1580) «αξιοποίησε» το αίτημα για τη χρήση των 

εικόνων στην κατήχηση τις Exercitia spiritualia του Ιγνάτιου Λογιόλα, 

δημιουργώντας, έτσι, τις Evangelicae Historiae Imagines (Εικόνες Ευαγγελικής 

Ιστορίας).105 Ο Ιερώνυμος Ναντάλ υπήρξε ο πρώτος εφημέριος του ρωμαϊκού και του 

γερμανικού κολλεγίου και το 1571 έγινε ο τρίτος Γενικός Στρατηγός του τάγματος 

των Ιησουιτών.106 Ο Ναντάλ κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του107 στα κολλέγια ανά 

την «Ευρώπη» διαπίστωσε την ανάγκη για την ύπαρξη ενός ουσιαστικού έλεγχου 

στην εκπαίδευση των σπουδαστών των ιησουιτικών κολλεγίων.108

                                                 
105 Jerοnimo Nadal, Evangelicae Historiae Imagines. Ex ordine Evangeliorum, quae toto anno in 

Missae Sacreficio Leguntur, in ordinem temporis vitae Christi digestae, Martin Nutius, Αμβέρσα, 

1593. Τα χαρακτικά των Imagines αποτελούν και την εικονογράφηση του βιβλίο του ίδιου, 

Adnotationes Et Meditationes in Evangelia Quae in Sacrosancto Missae Sacrificio Toto Anno 

Leguntur; Cum Evangeliorum Concordantia Historiae Integritati Sufficienti. Accessit & Index 

Historiam Ipsam vangelicam in Ordinem Temporis Vitae Christi Distribuens. Antuerpiae, excudebat 

Martinus Nutius, 1595 – έχουμε δύο εκδόσεις την ίδια χρονιά, και του ίδιου, Adnotationes Et 

Meditationes in Evangelia Quae in Sacrosancto Missae Sacrificio Toto Anno Leguntur Cum Eorundem 

Evangeliorum Concordantia. Editio ultima, ed. Antverpiae, ex off. Plantiniana, 1607, και P. Hieronymi 

Nadal Orationis Observationes, Monumenta Historica Societatis Iesu. Romae, apud Institutum 

historicum Soc. Iesu, 1964 – αγγλ. μτφ. Jerome Nadal, S.J., Annotations and meditations on Gospels, 3 

τόμ., μτφ. Frederick A. Homann, S.J. Φιλαδέλφεια, Saint Joseph’s University Press, 2003 – 2006. Στις 

Adnotationes ο Ναντάλ, ακολουθεί το λειτουργικό ημερολόγιο και τις περικοπές των Ευαγγελίων, από 

την αναθεωρημένη έκδοση από τον πάπα Πίο Ε΄, μετά τη Σύνοδο του Τριδέντου, Missale Romanum, 

του 1570.  

 Έτσι, δημιούργησε 

106 Για τη ζωή του Ναντάλ βλ. William V. Bangert, Jerome Nadal, S.J. 1507-1580: Tracking the First 

Generation of Jesuits, Loyola Press, Νέα Υόρκη, 1992. 
107 Edmond Dennis Pate, Jeronimo Nadal and the early development of the Society of Jesus, 1545 – 

1573, διδακτορική διατριβή, University of California, Λος Άντζελες, 1980. Ο Ναντάλ κατά τα τρία του 

ταξίδια στην Ευρώπη, 1553-55, 1560-63 και 1566-68, επισκέφτηκε όλα τα ιησουίτικα κολλέγια στην 

Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Βοημία, 

στη Μοραβία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία. 
108 Paul Rheinbay, Heilsgeschichte in Bilden: Bild und Wort im biblischen Meditationswerk von 

Hieronymus Nadal: Eine inhaltliche und geschichtliche untersuchung, διδακτορική διατριβή, Pontificia 

Universita Gregoriana, πόλη του Βατικανού, 1994.  
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τις Evangelicae Historiae Imagines,109

Ο Ναντάλ στις Evangelicae Historiae Imagines χρησιμοποιεί την οπτική 

αποτύπωση των νοητών εικόνων του Λογιόλα και τη ρητορική των θεολογικών 

κειμένων, των αναγνωρισμένων από την «Εκκλησία», με σκοπό να καθορίσει το 

αλληγορικό νόημα ή το ηθικό δίδαγμα κατά την πνευματική ενόραση των 

ασκούμενων.

 ένα σύστημα ελέγχου της «χριστιανικής» 

διδασκαλίας κατά το οποίο οι «εικόνες» που πρέπει να πλάσει στο μυαλό του κάθε 

πιστός για τη σωστή εφαρμογή των Πνευματικών Ασκήσεων να δίνονται έτοιμες προς 

κατανάλωση μαζί με το ηθικό δίδαγμα κάθε άσκησης.  

110

Σχεδόν όλες οι 153 σελίδες από τις Evangelicae Historiae Imagines 

παρατηρούμε έναν τριμερή αυτός διαχωρισμό στη σύνθεση τους. Η κάθε σελίδα 

αποτελείται από ένα απόφθεγμα ως τίτλο, από μία απεικόνιση, εικόνα και από μια 

ιστορική επεξήγηση ή ερμηνεία ως λεζάντα της εικόνας, όπως ακριβώς παρατηρείται 

και στα βιβλία των συμβόλων και εμβλημάτων.  

  

Στην εικονογράφηση του επεισοδίου από τα Πάθη της μαστίγωσης του 

Χριστού (εικ. 32), από τον  Hieronymus Wierix (1553-1619), η πάνω ζώνη φέρει την 

επιγραφή «Μαστιγώνεται ο Χριστός» (FLAGELLATUR CHRISTUS) και στην τρίτη 

ζώνη, κάτω από την απεικόνιση της φραγγέλωσης, διαβάζουμε:  

A. Το πραιτόριο και τα προπύλαια, από όπου ο Πιλάτος διέταξε τη μαστίγωση. 

B. Η κολόνα στην οποία δέθηκε ο Χριστός. 

C. Εργαλεία, με τα οποία οι φύλακες χτυπούσαν τους καταδικασμένους. 

D. Πλήθος Ιουδαίων και Ρωμαίων. 

E. Βάναυσα μαστιγώνει τον Χριστό. 

F. Πλησιάζουν το Χριστό για να σταματήσουν οι ραβδούχοι με εντολή του 

Πιλάτου. Η Παρθένος Μαρία ακούει τα χτυπήματα της μαστίγωσης. Δες το 

σθένος της ψυχής και της καρδίας της πως μαστιγώνεται.111

                                                 
109 Thomas Buser, «Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome», The Art Bulletin, τ. 58, τχ. 3, 1976, 

σελ. 424 – 433 και του ίδιου, «Correction: Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome», The Art 

Bulletin, τ. 58, τχ. 4, 1976, σελ. 641.  

 

110 Jeffrey Chipps Smith, Sensuous Worship: Jesuits and the Art of the Early Catholic Reformation in 

Germany, Πρίνστον, Princeton University Press, 2002.  
111«Α. Praetorium, et propylaeum; unde prospectat Pilatus flagellationem.  Β. Columna ad quam ligatur 

IESUS. C. Stipes, ubi capite plectebantur damnati. D. Multitudo Iudeaorum et Romanum. E. Durissime 

verberatur IESUS. F. Desinunt IESUM cadere lictores iussu Pilati. G. Virgo Mater audit strepitum 
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Evangelicae Historiae

Imagines

–

Evangelicae Historiae Imagines

Livio Agresti 112

32

flagellationiis. Vide quam acerbe eius anima, et cor flagellatur.», Jer nimo Nadal, Adnotationes Et 

Meditationes in Evangelia …. Antuerpiae, excudebat Martinus Nutius, 1595, . 121. 
112 Thomas Buser, «Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome», The Art Bulletin, . 58, . 3, 1976, 

. 424 – 425. 
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:

Condemnat iustus mortus vivos impios

4.16)

33
:

Domitiano Imp.

A. Dionysius post multa diraque

tormenta necatur

B. Domitilla cum aliis incendio

absumitur

C. Nereus et Achilleus securi 

feriuntur, Alij alia passi 

:

Imperando l'istesso Domiziano 

A. S. Dionisio dopo molti tormenti e 

martirizzato 

B. S. Domitilla e altri Cristiani sono 

bruciati in una stanza

C. Ai SS. Nereo e Achilleo e tagliato 

il capo, e altri Cristiani per la S. Fede 

furono fatti morire

C.
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 Η διαφορά των απεικονίσεων στον Santo Stefano Rotondo με αυτές στις 

σελίδες των Imagines του Ναντάλ, είναι ότι οι διάφορες παραστάσεις σε κάθε μια από 

τις τοιχογραφίες του Τσιρτσινιάνι δεν αποτελούν τα διαφορετικά στιγμιότυπα μιας 

ευαγγελικής περικοπής, όπως στις Imagines αλλά αποτελούν διαφορετικές ιστορίες, 

οι οποίες, θεωρώ ότι, ομαδοποιούνται από την ανάγνωση που κάνει ο θεατής της 

επιγραφής στο πάνω μέρος της νωπογραφίας.  

Ο Τσιρτσινιάνι καταφέρνει να συνδέσει τις, σχεδιαστικά ασύνδετες, σκηνές 

με χρήση των επιγραφών στο επάνω μέρος των τοιχογραφιών. Στην περίπτωση αυτή 

το μαρτύριο του Αγίου Βιταλίου (εικ. 4) συνδέεται με τους διάφορους χριστιανούς στο 

Κολοσσαίο και το μαρτύριο της Αγίας Θέκλας με την επιγραφή «Descendit cum illo in 

foveam»  (Κατέβηκε μαζί του στην υπόγεια φυλακή, Βιβλίο της Γνώσης, 10:13), 

επειδή οι χριστιανοί στο Κολοσσαίο και η Αγία Θέκλα πριν «μαρτυρήσουν» 

βρισκόντουσαν κρατούμενοι σε υπόγειες φυλακές και το μαρτύριο του Αγίου 

Βιταλίου ήταν να θαφτεί ζωντανός – παντοτινή υπόγεια φυλακή.    

Επιπλέον, κάθε παράσταση, στις τοιχογραφίες, του Τσιρτσινιάνι στο Santo 

Stefano Rotondo φέρει και ένα γράμμα, κατ’ αντιστοιχία των παραστάσεων στα 

χαρακτικά στο έργο του Ναντάλ, κόκκινο σε κεφαλαιογράμματη λατινική γραφή, που 

αντιστοιχεί σε μία επιγραφή – η εξήγηση κάθε παράστασης – στα λατινικά και στα 

ιταλικά, σε ξεχωριστά πλαίσια, στο κάτω μέρος της σκηνής. Στο πάνω μέρος κάθε 

σκηνής, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να δουν, να διαβάσουν μια σύντομη επιγραφή 

– το δίδαγμα της κάθε σκηνής, συνήθως, αντλημένο από τους ψαλμούς του Δαβίδ και 

το βιβλίο της Γνώσης που βρίσκονται, στο Breviarium Romanum.113

                                                 
113 Ο Monssen κάνει μια λεπτομερής καταγραφή όλων των επιγραφών. Leif Holm Monssen, «The 

Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part I» Acta ad archaelogiam et atrium Historiam 

Pertinentia, τχ. 2, 1982. Η συλλογή και η καταγραφή των επιγραφών της εκκλησίας του Santo Stefano 

Rotondo έχει ήδη γίνει από το 1876, Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma 

dal Secolo XI fino ai giorni nostri, τόμ. 8ος, Ρώμη, 1876. 

 Οι επιγραφές 

αυτές, αν και βρίσκονται κάτω και πάνω, αντίστοιχα, από το μέσο ύψος του ματιού 

ενός ανθρώπου, είναι αρκετά ευανάγνωστες χάρις τον φυσικό φωτισμό από ένα 

oculus στη στέγη της εκκλησίας και μια οπή στο πάνω μέρος κάθε τοιχογραφίας.  



57 

 

Η νωπογραφία (εικ. 

34) με το μαρτύριο των 

4967 Μαρτύρων στην 

Αφρική, στο Santo Stefano 

Rotondo, επιγράφεται στο 

επάνω μέρος «Χαιρόμαστε 

για τις μέρες στις οποίες 

έχεις ταπεινωθεί για εμάς 

και για τα χρόνια που 

έχουμε δει το κακό»,114 

στο κάτω μέρος η ίδια 

τοιχογραφία φέρει τις έξης 

επιγραφές: «Τον καιρό του 

Ουνέρικου, αιρετικού 

βασιλιά /  Α. Στην Αφρική 

πολλές χιλιάδες καθολικών 

διώχθηκαν στην εξορία, 

και οι περισσότερο 

αδύναμοι κουράστηκαν, B. 

Άλλοι επίσκοποι 

ποδοπατήθηκαν από άλογα, C. Άλλοι με χτυπήματα D. Άλλοι με πολλούς ειδεχθής 

τρόπους κρεμασμένοι είναι ξεσκισμένοι, E. Και άλλοι με τανάλιες τους έκοψαν τη 

γλώσσα και το δεξί χέρι».115

                                                 
114 « Laetati sumus pro diebus quibus nos humiliasti annis quibus vidimus mala », Ψαλμός 89/90. 

 Όλες οι απεικονιζόμενες, πράξεις και μορφές 

επεξηγούνται και στα λατινικά και στα ιταλικά ώστε να μπορούν να γίνουν 

κατανοητές από το όσο μεγαλύτερο μέρος των συγχρόνων θεατών γίνεται, χωρίς να 

υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι αναπαριστά κάθε απεικόνιση. 

115 «α) στα λατινικά: Hunerico Rege Haeretico, A. In Africa multa catholicorum i millia pelluntur in 

exilium et i imbecilliores raptantur, B. Episcopi immissis equitibus obteruntur, C. Alij verberibus 

conciduntur, D. Alij diris modis suspensi lacerantur, E. Alijs linguae exiduntur  manusque dexterae  

amputantur, και β) στα ιταλικά: Nel tempo di Unerico  Re eretico, A. Nell'Africa molte migliaia di 

cattolici sono scacciati in esilio e i piu deboli sono strapazzati, B. Altri Vescovi sono da cavalli 

calpestati, C. Altri con battiture sono cruciati, D. Altri con modi crudeli sospesi sono lacerati, E. Ad 

altri sono tagliate le lingue, la mano destra», Acta Sanctorom Οκτωβρίου.  

Εικόνα 34 Νικολό Τσιρτσινιάνι, Το μαρτύριο των 4967 
Μαρτύρων στην Αφρική, νωπογραφία, 1582, Ρώμη, Santo 
Stefano Rotondo. 
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Το 1582 είναι η χρόνια της αλλαγής του ημερολογίου από το ιουλιανό στο 

γρηγοριανό, σημερινό, ημερολόγιο αλλά και η χρονιά εικονογράφησης του Santo 

Stefano Rotondo με τις αιματηρές σκηνές – το επίθετο αιματηρός, τα παράγωγα της 

λέξης «αίμα» και συνώνυμα αυτών αποτελούν κοινό τόπο και κοινή παρατήρηση 

κατά την περιγραφή της εικονογράφησης.116

 

  Οι παρακάτω ενδεικτικές εικόνες – 

λεπτομέρειες από τους ναούς του Santo Stefano Rotondo και των Αγίων Νηρέα και 

Αχιλλέα κάνουν φανερή την παρουσία τους αίματος στις μαρτυρολογικές 

απεικονίσεις που με απασχολούν (εικ. 35 – 39): 

 
                Εικόνα 35 Νικολό Τσιρτσινιάνι, Το Μαρτύριο του Αγίου                              

 Αρτέμιου (λεπτομέρεια), νωπογραφία, 1582, Ρώμη, Santo 

 Stefano Rotondo. 

 

 
Εικόνα 36   Νικολό Τσιρτσινιάνι, Το 

Μαρτύριο των 4967 Μαρτύρων 

(λεπτομέρεια), νωπογραφία, 1582, Ρώμη, 

Santo Stefano Rotondo. 

                                                 
116 «…d'autres endroits rappellent les sanglantes peintures dont le Pomarancio a couvert à Rome les 

murs de Santo Stefano Rotondo», Charles Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et 

de la sculpture chrétienne en Orient, avant la querelle des Iconoclastes, Ernest Thorin, Παρίσι, 1879, 

σελ. 64 – 65. (η υπογράμμιση στο κείμενο δική μου).  

 «…the rector commissioned Nicolo Circignani dalle Pomarance a series of exceedingly brutal 

frescos designed to illustrate the martyrdoms of early Christian saints», Francis Haskell, ό.π., σελ. 67. 

(η υπογράμμιση στο κείμενο δική μου).  

 «una nuova geografia, dove, i rivielli sono cumuli di cadaveri, i corsi d'acqua ruscelli di 

sanque, roghi i vulcani, le citta patiboli complessi e ingegnisi», Zeri, Pittura e controriforma, 1957, 

σελ. 58.  
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 Εικόνα 37 Νικολό Τσιρτσινιάνι, Το Μαρτύριο ανώνυμου 

 μάρτυρα (λεπτομέρεια), νωπογραφία, 1582, Ρώμη, Santo 

 Stefano Rotondo. 

 
 Εικόνα 38 Το μαρτύριο του Σίμωνα 

 (λεπτομέρεια), περ. 1595, 

 νωπογραφία,  Ρώμη, SS. Nereo ed 

 Achilleo. 

 

 
Εικόνα 39 Το μαρτύριο του Αποστόλου Ιάκωβου (λεπτομέρεια), περ. 1595, νωπογραφία,  

Ρώμη, SS. Nereo ed Achilleo. 
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Αυτές οι «αιματηρές» απεικονίσεις στις εκκλησίες της Ρώμης, μπορούν να 

δικαιολογηθούν με το γεγονός της επανέκδοσης των κειμένων της Αγίας Αικατερίνης 

και τη συγγραφή της βιογραφίας της. Το 1582, ο Antonio Possevino (1534 – 1611), 

κορυφαία μορφή των ιησουιτών, έγραψε και εξέδωσε το Βίο της Αγίας 

Αικατερίνης117 - με την προσφώνηση της ως Il soldato cristiano (χριστιανός 

στρατιώτης), μια προσφώνηση που δίνεται στους μάρτυρες – χριστιανούς στρατιώτες, 

στρατιώτες της εκκλησίας, στρατιώτες του Χριστού. Την ίδια χρονική περίοδο, 

επανατυπώνονται σε Βενετία και Φλωρεντία κείμενα της Santa Caterina da Siena. 

Διαβάζοντας, τώρα, τις Epistole et orationi118 και το Libro Della Divina Dottrina119

 

 

της Αγίας Αικατερίνης της Σιένα (1347 – 1380) μπορεί κανείς να παρατηρήσει την 

επαναλαμβανόμενη χρήση των λέξεων sangue (αίμα) και Sanque (Αίμα, το αίμα του 

Χριστού). Συγκεκριμένα συναντάμε πάνω 220 φορές τη λέξη αίμα στις Επιστολές και 

65 φορές στο Διάλογο. Παραθέτω από το Διάλογο:  

«...σας έχω πλύνει και αναπλάσει με το αίμα του μονογενή υιού μου 

εμποτισμένο με περίσσια ζέση αγάπης…», «… το πολύτιμο αίμα. [...] που 

έδωσε το φως και την αλήθεια…», «… αυτό το ένδοξο και πολύτιμο Αίμα…»,  

«… με το κλειδί του αίματος σου…», «Η οδός για το δόγμα σου, την οποία 

                                                 
117 Antonio Possevino, Il soldato cristiano; coll'aggiunta di quattro lettere di santa Caterina da Siena, 

In Mantova, presso Francesco Osanna, 1582. 
118 [Santa Caterina da Siena], Lettere deuotissime della beata verg. s. Caterina da Siena. Nuouamente 

con tutta la diligentia che si ha potuto ristampate, In Venetia, appresso Domenico Farri, 1584. 

Χρησιμοποιώ την έκδοση The dialogue of the seraphic virgin Catherine of Siena, μτφ. Algar Thorold, 

Λονδίνο, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1907 (Christian Classics Ethereal Library 

http://www.ccel.org, πρόσβαση 23 Ιουνίου 2009). 
119 [Santa Caterina da Siena], Dialogo di Santa Caterina da Siena della somma perfezione. Tradotto 

dalla lingua latina nella vulgare toscana per ser Cesari Galletti a contentezza d'alcune deuote persone, 

In Fiorenz, appresso Giorgio Marescotti, 1582.  

 Dialogo della serafica vergine, et sposa di Christo s. Catherina da Siena. Diuiso in quattro 

trattati. Nel quale profondissimamente si tratta della prouidenza di Dio. Et un breue compendio della 

sua vita et canonizatione sotto il pontificato di Papa Pio II. et nel fine se narra il suo felice transito, In 

Venetia, appresso Giacomo Cornetti, 1589. Χρησιμοποιώ την έκδοση Caterina da Siena, Libro della 

divina dottrina volgarmente detto Dialogo della divina provvidenza, επιμ. Matilde Fiorilli, Μπάρι, 

Laterza, 1912. 
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σου έχω πει, επιβεβαιώνεται από τους αποστόλους και δηλώνεται με το αίμα 

των μαρτύρων…».120

 

  

Στις Επιστολές, όταν η Αγία Αικατερίνη της Σιένα έγραψε στον Ουίλλιαμ της 

Αγγλίας, αυγουστίνο μοναχό, διαβάζουμε: 

«Λούσου στο Αίμα του εσταυρωμένου Χριστού» - συνήθης φράση με την 

οποία τελειώνει τις επιστολές της, στον φραγκισκανό μοναχό Ραϊομόνδο της 

Κάπουα, «Όταν [εκείνος] αναπαύτηκε, η ψυχή μου ησύχασε, και ήταν τέτοια 

η ευωδία του αίματος που δεν μπορούσα να βγάλω από πάνω μου το αίμα που 

έπεσε από αυτόν σε εμένα», «ας έχουμε καρτερία, όχι προσβλέποντας στη 

δική μας δόξα αλλά στη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ψυχών, όπως 

έπραξαν οι ένδοξοι μάρτυρες, που για χάρη της αλήθειας, τους προετοίμασε 

[η δόξα του Θεού] για το θάνατο και για όλα τα βασανιστήρια, έτσι ώστε με 

το αίμα τους, που έχυσαν για την αγάπη του Αίματος, έχτισαν τα τείχη της 

Αγίας Εκκλησίας. Ω, γλυκό Αίμα, που ανασταίνεις του νεκρούς».  

 

Ενώ, προς τον Στέφανο Μακόνιη η Αγία Αικατερίνη έγραψε: 

«Το αίμα αυτών των ένδοξων μαρτύρων, θαμμένων εδώ στη Ρώμη, 

που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους με τόση αγάπη για την αγάπη για τη 

Ζωή, είναι ζεστό με καρτερία και καλεί εσάς και άλλους που πρόκειται να 

υποφέρεται, για τη δόξα και την τιμή του Ονόματος του Θεού και την κρίση 

των δικών σας αρετών».121

                                                 
120 «…v’ho lavati e ricreati nel sangue de l’unigenito mio Figliuolo sparto con tanto fuoco d’amore.», 

«… il prezioso sangue [...] donò la luce e la verità …», «… questo glorioso e prezioso  il tesoro del 

Sangue…», «… con la chiave del sangue suo», «La via della doctrina sua, la quale io t’ho decta, 

confermata dagli appostoli e dichiarata nel sangue de’ martiri…». Caterina da Siena, Libro della divina 

dottrina volgarmente detto Dialogo della divina provvidenza, ό.π.. σελ. 9, 26, 28, 41, 43.  

  

121 «Bathe you in the Blood of Christ crucified», «When he was at rest, my soul rested in peace and in 

quiet, in so great fragrance of blood that I could not bear to remove the blood which had fallen on me 

from him», «let us rejoice in endurance, not seeking our own glory, but the glory of God and the 

salvation of souls, as the glorious martyrs did, who for the sake of truth made them ready for death and 

for all torments, so that with their blood, shed for love of the Blood, they built the walls of Holy 

Church. Ah, sweet Blood, that dost raise the dead! », «The blood of these glorious martyrs, buried here 

in Rome as to the body, who gave blood and life with so fiery love for the love of Life, is hot with 

longing, summoning thee and the others that you come to suffer, for glory and praise of the Name of 
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 Πηγές εικαστικής γραμματολογίας 

 

 

Για να μπορέσουμε όμως να προσεγγίσουμε και να εξηγήσουμε εικονογραφία 

των παραπάνω μαρτυρολογικών απεικονίσεων, και όσο τα κείμενα μας επιτρέπουν, 

την υφολογία τους, θα πρέπει να μελετήσουμε το έργο των συγγραφέων που 

διαπραγματεύονται θέματα τέχνης στο πλαίσιο της Αντιμεταρρύθμισης και του 

αναθεωρητικού ρόλου των επισκόπων στην τέχνη που προβάλλεται στα διατάγματα 

της Συνόδου του Τριδέντο. Οι πραγματείες περί τέχνης της εποχής αυτής, των Τζίλιο, 

Παλεόττι και Αρμενίνι έχουν ένα κοινό, ότι η τέχνη πρέπει να διδάσκει στους πιστούς 

το «ορθό δόγμα» και κάθε τι που δεν προσαρμόζεται με αυτό θεωρείται «αιρετικό» 

και δεν αρμόζει στη διακόσμηση των δημόσιων κτιρίων.  

 

Σχεδόν αμέσως μετά την τελευταία συνεδρία της Συνόδου του Τριδέντο 

(1561–63), ο δομινικανός Τζοβάνι Αντρέα Τζίλιο (Giovanni Andrea Gilio da 

Fabriano, περ. 1550 – 1580) εξέδωσε, το 1564 στο Καμερίνο, το βιβλίο του Due 

Dialogi (Δύο Διάλογοι).122

                                                                                                                                            
God and Holy  Church, and for the trial of your virtues». The dialogue of the seraphic virgin Catherine 

of Siena, ό.π. (Christian Classics Ethereal Library http://www.ccel.org, πρόσβαση 23 Ιουνίου 2009). 

 Ο δεύτερος διάλογος, Dialogo degli errori e degli abusi 

de' pittori circa l'historie (Διάλογος περί των λαθών και των καταχρήσεων αναφορικά 

με τις istoriae) που είναι αφιερωμένος στον καρδινάλιο Αλεσσάντρο Φαρνέζε, γίνεται 

 
122 Due Dialogi di M.Giovanni Andrea Gilio da Fabriano. Nel primo de' quali si ragiona delle parti 

morali e civili appertenenti a' letterati Cortigiani e ad ogni Gentil'huomo, e l'utile che i Prencipi 

cavano da' Letterati. Nel secondo si ragiona degli errori e degli abusi de' pittori circa l'historie. Con 

molte annotazioni fatte sopra il Giudizio di Michelagnolo et altre figure, tanto la nova, quanto de la 

vecchia Capella del Papa. Con la dechiarazione come vogliono essere depinte le Sacre Imagini. Con  

un Discorso sopra la parola Urbe, Città, Colonia, Municipio, Prefettura, Foro, Conciliabolo, Oppido, 

Terra, Castello, Villa, Pago, Borgo e qual sia la vera Città. All'Illustriss. E Reverendiss. Cardinale 

Farnese. In Camerino, per Antonio Gioioso, 1564 και Due dialogi di Giovanni Andrea Gilio. Nel 

primo de' qualisi ragiona de le parti morali, e ciuili appertenenti a'letterati cortigiani, & ad ogni 

gentil'huomo...con vn discorso sopra la parola vrbe, Città  colonia, In Camerino,  per Antonio Gioioso, 

1574 και «Dialogo», Trattati d’arte del cinquecento, επιμ. Paola Barocchi, τ. 2, Μπάρι, Laterza, 1961, 

σελ. 1 – 115. 
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ανάμεσα σε έξι νεαρούς λόγιους και λαμβάνει χώρα, το χειμώνα του 1561, στον κήπο 

της βίλλας του  Τζοβάννι Μπερναρντίνο Σάντι (Giovanni Bernardino Santi).   

Ο νομικός Σίλβιο, ήρωας στο Διάλογο του Τζίλιο, υποστηρίζει ότι θα πρέπει οι 

ζωγράφοι να επιστρέψουν στην «παλαιά» ζωγραφική123

 «... Άγιο Λαυρέντιο στη σχάρα, καμένο, ψημένο, λουσμένο με φωτιά, 

κουρελιασμένο και παραμορφωμένο» (Lorenzo ne la graticola, arso, incotto, 

crepato, lacero e difformato).

 (Se si trovassero l’antiche 

pitture) όπου μπορεί κανείς να δει τον: 

124

 

  

Και προς το τέλος της συζήτησης ο κληρικός και θεολόγος Ρουγγιέρο συνοψίζει: 

«αν θέλεις ζωγράφισε τις μορφές των Προφητών με ειλητάριο και όχι με 

βιβλία, όπως κάνουν στις μέρες μας οι ζωγράφοι. […] Αν ζωγραφίζεις, 

ζωγράφισε τον Άγιο Αντρέα  με τον σταυρό, τον Άγιο Στέφανο με τις πέτρες, 

τον Άγιο Λαυρέντιο με τη σχάρα, τον Άγιο Βλάσιο με τους «σκορπιούς», τον 

Άγιο Σεβαστιανό με τα βέλη και πολλούς άλλους αγίους με τα όργανα των 

δικών τους μαρτυρίων». 125

 

  

Σχετικά με τις απεικονίσεις των μαρτυρίων και την πιστότητα του ζωγράφου 

στο «κείμενο», ο θεολόγος Τροΐλο, άλλος ένας ήρωας του Τζίλιο, αναφερόμενος στην 

απεικόνιση των μαρτύρων στη Δευτέρα Παρουσία του Μιχαήλ Αγγέλου, απορεί με 

ποιο τρόπο:  

«να μαντέψω [ότι  πρόκειται για] τον Άγιο Στέφανο λιθοβολημένο 

χωρίς πέτρες; Τον Άγιο Βλάσιο ολόκληρο και όμορφο δεμένο χειροπόδαρα, 

χωρίς αίμα; Τον Απόστολο Ιάκωβο χωρίς πέτρες στο κεφάλι; Τον Άγιο 

Σεβαστιανό χωρίς βέλη; Τον Άγιο Λαυρέντιο στη σχάρα χωρίς να είναι 

καμένος και ψημένος, αλλά λευκός – όχι για τίποτε άλλο αλλά γιατί η τέχνη 

δεν συμβαδίζει [με τις γραφές] και ενδιαφέρεται μόνο να δείξει τους μύες και 

τις φλέβες. Ω, μάταια ματαιότητα, ω, πλάνη δίχως τέλος, να εκτιμά κανείς 
                                                 
123 Gilio, ό.π., σελ. 41.  
124 Gilio, ό.π., σελ. 41.  
125 «Si deve dipingere le figure de’ Profeti con involti di carta in mano - e non con libri, come fanno 

oggi i pittori […] Si dipinge Sant’ Andrea con la croce, Santo Stefano con le pietre, San Lorenzo con la 

graticola, San Biagio coi pettini, San Sebastiano con le frezze, e molti altri martiri con gli istrumenti 

de’ loro martirii», Gilio, ό.π., σελ. 112.  
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περισσότερο εκείνο που δεν είναι έργο, από εκείνο που δίνει σχήμα και 

τελειότητα στις μορφές, και αξίζει μόνο να ιδωθεί και να θεωρηθεί με 

δικαιολογία ότι μας το ζητάει η ζωγραφική».126

 

  

Αυτό που δίνει σχήμα και τελειότητα στις μορφές είναι, κατά τον Τζίλιο, η 

verità istorica127

 

 που αποτελεί και το αίτημα του προς τον Φαρνέζε για τη ζωγραφική 

ως απεικόνιση της «ιστορικής αλήθειας» (verità istorica) και όχι ως ένα έναυσμα για 

τους ζωγράφους για μια επίδειξη καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας. Θεωρώ, μάλιστα, 

βασιζόμενος στη φράση από το διάταγμα περί τέχνης της Συνόδου του Τριδέντο ώστε 

καμία εικόνα, που φέρει ψευδές δόγμα, και διακοσμητική ανάγκη, που μπορεί να φέρει 

επικίνδυνη βλάβη στους αμόρφωτους να μην αναρτηθεί, ότι μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε τις λέξεις «ιστορική αλήθεια» και να πούμε για την απεικόνιση 

του «ορθού δόγματος», καθώς το περιεχόμενο της έννοιας της «ιστορικής αλήθειας» 

ταυτίζεται με την έννοια του «ορθού δόγματος», στην περίπτωση αυτή της τέχνης που 

εφόσον έχει παιδευτικό ρόλο.   

Ο Γκαμπριέλε Παλεόττι (1522 – 1597) έγινε καρδινάλιος το 1563. Το 1565, ο 

πάπας Πίος Δ΄ του ανάθεσε να ελέγξει, και να εγκρίνει ή όχι, την έκδοση των 

διαταγμάτων της Συνόδου του Τριδέντου, που εκδόθηκαν το ίδιο έτος. 128 Ο 

καρδινάλιος Παλεόττι πρότεινε στους επισκόπους μια περισσότερο κανονιστική 

ανάλυση του εικοστού πέμπτου διατάγματος, περί των εικόνων, της Συνόδου του 

Τριδέντου. Το βιβλίο του Discorso intorno alle imagini sacre e profane129

                                                 
126 «Veggo Stefano lapidato senza pietre; Biagio intiero e bello ne l’eculeo, senza sangue; Giacopo 

Apostolo senza pertiche in capo; Sebastiano senza frezze; Lorenzo ne la graticola non arso et incotto, 

ma bianco: non per altro, che l’arte nol comporta, e per mostrare I muscoli e le vene. Oh vanità vana, 

oh errore senza fine, stimar più quello che nulla opera, che quello che dà la forma e la perfezzione a le 

figure e che solo merita esser veduto e contemplato, con pretesto che la pittura noI richiede!»,  Gilio, 

ό.π., σελ. 41.  

 

127 Gilio, ό.π., σελ. 4. 
128 Paolo Prodi, Il Cardinal Gabrielle Paleotti (1522–1597), τ. 2, Edizioni di storia e letteratura, Ρώμη, 

1959–1967 και Ilaria Bianchi, La politica delle immagini nell'età della Controriforma. Il cardinale 

Gabriele Paleotti teorico e committente, Μπολόνια, Compositori, 2008. 
129 Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane. Diviso in cinque libri, dove si 

scuoprono varii abusi loro e si dichiara il vero modo che cristianamente si doverìa osservare nel porle 

nelle chiese, case et in ogni altro luogo. Raccolto e posto insieme ad utile delle anime per commissione 
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(Πραγματεία γύρω από τις  ιερές και κοσμικές εικόνες) εκδόθηκε το 1582 στα ιταλικά 

και το 1594 στα λατινικά, De imaginibus sacris et profanis libri quinque – 

απευθυνόμενος έτσι ο Παλεόττι σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, αυτό των 

κληρικών και των μορφωμένων λαϊκών, που γνώριζαν λατινικά, του τότε καθολικού 

κόσμου.130

Ο Παλεόττι, ακόμα, στο τριακοστό πέμπτο κεφάλαιο «Delle pitture fiere et 

orrende» ασχολείται με τις «σκληρές» και «αποτρόπαιες» εικόνες. Στο κεφάλαιο αυτό 

επαναλαμβάνεται ο διδακτικός ρόλος της ζωγραφικής και δίνεται επιπλέον έμφασης 

την αναγκαιότητα της ζωγραφικής σαφήνειας

   

131

«οι τροχοί και τα ξυράφια [οι «σκορπιοί»] και οι στοίβες με τα 

πυρακτωμένα σίδερα και οι λάκκοι με τη φωτιά και οι σχάρες και οι «ίπποι» 

και οι σταυροί και τα άπειρα άλλα είδη των σκληρότατων βασανιστηρίων, τα 

οποία έχουν εγκριθεί από την καθολική Εκκλησία, που αν παρουσιαστούν στα 

μάτια του χριστιανικού λαού σαν ένα ηρωικό έμβλημα καρτερίας και 

μεγαλοψυχίας των αγίων μαρτύρων και ως τρόπαια της ακράδαντης πίστης 

και της δόξας τους, […] και επειδή ακόμη, σκεπτόμενοι πόσο ασύγκριτα 

μεγαλύτεροι είναι οι πόνοι και τα βάσανα των μαρτυρίων από αυτούς που 

αισθανόμαστε εμείς μέσα στην αστάθεια και τις μιζέριες αυτής της ζωής, ας 

 κατά την απεικόνιση των «οργάνων 

των βασανιστηρίων».  

                                                                                                                                            
di Monsignore Illustriss. e Reverendiss. Card. Paleotti Vescovo di Bologna. Al popolo della città e 

diocese sua. In Bologna, per Alessandro Benacci, MDLXXXII (1582), Gabriele Paleotti, «Discorso 

intorno alle imagini sacre e profane», Trattati d’arte del cinquecento fra manierismo e controriforma, 

επιμ. Paola Barocchi, τ. 2, Μπάρι, G. Laterza, 1961, Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle immagini 

sacre e profane (1582), μτφ. Gian Franco Freguglia, επιμ. Stefano della Torre, Libreria πόλη του 

Βατικανό, Editrice Vaticana, Cad & Wellness, 2002.  
130 Pamela M. Jones, «Art as Ideology: Gabriele Paleotti’s Hierarchical Notion of Painting’s 

Universality and Reception», Reframing the Renaissance. Visual Culture in Europe and Latin America 

1450-1650, επιμ. Claire J. Farago, Yale University Press, New Haven και Λονδίνο, 1995, σελ. 128.  
131 Το μόνο θέμα για το οποίο ο Παλεόττι «επιτρέπει» τη δημιουργία ασάφειας και σύγχυσης στο 

θεατή και την ποιητική άδεια στο ζωγράφο είναι η απεικόνιση των βασανιστηρίων της κόλασης, 

επειδή τα βασανιστήρια και οι φλόγες της κόλασης είναι έξω από τη φαντασία κάθε ζωγράφου. Holger 

Steinemann, Eine Bildtheorie zwischen Repräsentation und Wirkung. Kardinal Gabriele Paleottis 

"Discorso intorno alle imagini sacre e profane" (1582), Georg Olms Verlag, Hildesheim, 2006,  σελ. 

466.  
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μαθαίνουμε να αντέχουμε και να υπομένουμε ρωμαλέα αυτό που εδώ στη γη 

[μπορεί να] είναι ενόχληση, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στο Θεό και 

επιθυμώντας τη δόξα του».132

 

  

 Το παραπάνω απόσπασμα είναι αυτό στο οποίο στηρίζεται η  Bianchi,133 για 

να υποστηρίξει ότι η λειτουργία των μαρτυρολογικών αυτών απεικονίσεων ήταν να 

παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα των βασανιστηρίων, το οποίο οι νεαροί ασκούμενοι 

ιεραπόστολοι και ιερείς των ιησουιτικών κολλεγίων πιθανότατα να αντιμετωπίσουν 

κατά τις ιεραποστολικές αποστολές τους – ερμηνεία την οποία συναντάμε και στον 

Zeri.134

 

  

Η πραγματεία De’ veri precetti della pittura (Περί των πραγματικών συνταγών 

της ζωγραφικής)135

                                                 
132 «le ruote et i rasoi e le cataste ferrate e le capanne di fuoco e le graticole e gli eculei e le croci et 

infinite altre sorti de crudelissimi tormenti; i quali ha approvato la Chiesa catolica che si rappresentino 

agli occhi del popolo cristiano come insegne eroiche della pazienza, della magnanimità de’ santi martiri 

e trofei della invitta fede e gloria loro, […] e perché anco, considerandosi quanto incomparabilmente 

sono stati maggiori i dolori e l’afflizzioni dei martiri, che quegli che noi sentiamo nelle infirmità e 

miserie di questa vita, impariamo di sopportare e sprezzare virilmente ciò che ci suole perturbare, 

crescendoci la fiducia in Dio e desiderio della gloria sua», Gabriele Paleotti,  «Delle pitture fiere et 

orrende», ό.π., σελ. 417. 

 του 1586 του Giovanni Battista Armenini (1525 – 1609) αποτελεί, 

όπως και ο δεύτερος Διάλογος του Τζίλιο, μια πολεμική ενάντια στη χρήση ποιητικών 

και αλληγορικών θεμάτων στη διακόσμηση δημόσιων θρησκευτικών κτιρίων και 

133 Ilaria Bianchi, Politica delle immagini nell'età della Controriforma. Il cardinale Gabriele Paleotti 

teorico e committente, Μπολόνια, Compositori, 2008, σελ. 110.  
134 Federico Zeri, Pittura e Controriforma. L' «arte senza tempo» di Scipio da Gaeta, Τορίνο,Einaudi, 

1957, σελ. 67.   
135  De' veri precetti della pittura libri tre, In Rauenna, appresso Francesco Tebaldini, 1586 και  De' 

veri precetti della pittura di m. Gio. Battista Armenini da Faenza libri tre. Ne' quali con bell'ordine 

d'vtili, & buoni auertimenti, per chi desidera in essa farsi con prestezza eccellente; si dimostrano i 

modi principali del disegnare, & del dipignere. Opera non solo vtile, & necessaria a tutti gli artefici 

per cagion del disegno... ma anco a ciascun altra persona intendente di cosé nobile professione. In 

Rauenna, appresso Francesco Tebaldini, ad instantia di Tomaso Pasini libraro in Bologna, 1587 – 

αγγλική μτφ.  Giovanni Battista Armenini, On the true precepts of the art of painting, μτφ. Edward J. 

Olszewski, Νέα Υόρκη, Ayer Publishing, 1977.  
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θεωρεί τα ποιητικά θέματα κατάλληλα για τη διακόσμηση ιδιωτικών κτιρίων, για 

παράδειγμα των παλατιών.  

Από το κείμενο του Αρμενίνι σημειώνουμε: 

 

«Κάποιος πρέπει να αναπαριστά στις εικόνες τα πάθη, το μαρτύριο και το 

θάνατο των αγίων και φίλων του Θεού ώστε μέσα από αυτές ακόμη και ένας 

αδαής να γνωρίσει το αληθινό μονοπάτι για τη σωτηρία του».136

 

  

Στο τρίτο βιβλίο της παραπάνω πραγματείας, ο Αρμενίνι επικεντρώνεται στην 

εικονογραφία και εξετάζει ποια θέματα, θρησκευτικά και κοσμικά, είναι κατάλληλα 

να απεικονίζονται σε ποιους χώρους, για παράδειγμα σε εκκλησίες, παρεκκλήσια, 

βιβλιοθήκες, παλάτια, λότζιες, βίλλες και κήπους. Στο 15o κεφάλαιο του ίδιου 

βιβλίου, «Come gli antichi dipingevano i refettorii e le celle de' religiosi e delle 

monache» («Πως οι αρχαίοι ζωγράφιζαν τις τράπεζες και τα κελία των ευσεβών και 

των μοναχών») , ο Αρμενίνι γράφει πως οι απεικονίσεις μαρτυρίων είναι κατάλληλες 

να απεικονίζονται στα κελιά των γυναικών μοναχών (monache), διαχωρίζοντάς τες 

από τους άνδρες μοναχούς που τους αποκαλεί religiosi (ευσεβείς): 

 

«Στα κελιά των μοναχών είναι καλό να υπάρχουν ζωγραφιές σε τοίχους ή σε 

πλαίσια από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαφορές με τα μοναστήρια των 

αντρών. Για να διατηρηθεί καλύτερα η αγνότητα και η αφοσίωση τους, δεν θα 

ήθελα άλλες ζωγραφιές, μετά των Μυστηρίων της Σταύρωσης και της 

Παναγίας, από αυτές των Ιερών Γραφών και των βίων εκείνων των Άγιων 

Παρθένων, από τα μαρτύρια των οποίων οι μοναχές παίρνουν παραδείγματα. 

Και θέλω μόνο ζωγραφιές από το χέρι των πιο επιδέξιων ζωγράφων για να 

μπορούν να κινηθούν στην αφοσίωση με περισσότερη δύναμη. Από τη στιγμή 

που οι μοναχές είναι από τη φύση τους ευλαβείς, τέτοια ζωντανά έργα τις 

προετοιμάζουν κυρίως να υπομείνουν τους πόνους και τις ενθαρρύνουν να 

δοθούν με ζήλο στη φιλανθρωπία και στον θεϊκό έρωτα.                

Σίγουρα, αυτές οι ζωγραφιές που είναι φτιαγμένες από αδέξιους 

ζωγράφους παρακινούν την αφέλεια  των μοναχών στο γέλιο και στη λαγνεία 

                                                 
136 Giovanni Battista Armenini, On the true precepts of the art of painting, μτφ. Edward J. Olszewski, 

Νέα Υόρκη, Ayer Publishing, 1977, σελ. 106.  
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ενώ τα ζωντανά έργα βρίσκονται για να κεντρίσουν στις μοναχές στο βάθος 

της καρδίας τους. Ακόμη, σε αυτά τα μέρη, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, θα 

ήθελα οι μορφές να είναι ζωγραφισμένες με σεμνά ρούχα και όλες οι 

επινοήσεις να χαίρουν αγνότητας και αφοσίωσης, παραμερίζοντας τη 

μεγαλοπρέπεια της ποικιλίας και των τρόπων για αυτά τα μέρη που είναι 

θαυμάσια και εξαίσια».137

 

 

Γιατί, όμως ο Αρμενίνι κάνει ειδική μνεία για τις μαρτυρολογικές 

απεικονίσεις σε συνδυασμό με τα κελιά των γυναικών μοναχών; Ο Αρμενίνι 

προτείνει τις μαρτυρολογικές απεικονίσεις στα κελιά των μοναχών επειδή θεωρεί ότι 

οι απεικονίσεις αυτές βοηθούν τις μοναχές την ώρα της προσευχής ή του διαλογισμού  

να προετοιμαστούν για «να υπομείνουν τους πόνους και τις ενθαρρύνουν να δοθούν 

με ζήλο στη φιλανθρωπία και στον θεϊκό έρωτα».  Μπορώ, μάλιστα, να θυμηθώ τις 

αφηγήσεις από δύο Αγίες που «γνώρισαν» τον  «θεϊκό έρωτα» και «δόθηκαν στη 

φιλανθρωπία» έπειτα από συνεχή αναζήτηση του μαρτυρίου και περισυλλογή γύρω 

από τα μαρτύρια, Αγία Αικατερίνη της Σιένα – που είδαμε προηγουμένως – και 

ύστερα από προσευχή και διαλογισμό σε κείμενα με αφηγήσεις μαρτυρίων, Teresa 

d'Avila (1515 – 1582).  

                                                 
137 «Ma in quelle delle monache è bene a farle sul muro e sopra le tavole, non essendo esse sottoposte a 

le mutazioni, come i frati; e  perché meglio nella mente si conservassero nella loro purità e divozione, 

non ci vorrei altre pitture, dopo i misteri del Crocifisso  e della Madonna, che delle Sacre Scritture, e 

delle vite di quelle  sante verginelle dalle quali esse tenessero essempi per i loro martirii; e perché con 

più forza se gli movessero gli affetti, non le vorrei dipinte se non per mano di valentissimi pittori, sì 

come per così vivaci opere, e per esser elle naturalmente pietose, si disponessero a patir maggiormente, 

e si traessero infiammate nello ardore della carità e dell'amore divino.  

 E certo che quelle pitture, le quali sono fatte da goffi, muovono alle volte la simplicità di 

quelle  a riso et a la lascivia, dove che le vivaci si trovano che le penetrano  fino al vivo del cuore. Di 

poi, né in questi luoghi, o siano a lor privati o pur communi a tutte, vorrei che si dipingessero se non  

con gli abiti onestissimi, e che fossero tutte l'invenzioni vestite di  purità e di devozione, riserbando la 

grandezza della varietà e delle  maniere per quei luoghi che sono magnifichi e superbi.», Giovanni 

Battista Armenini, De' veri precetti della pittura di M. Gio. Battista Armenini... Opera non solo utile, et 

necessaria a tutti gli artefici per cagion del disegno; lume, et fondamento di tutte l'altre arti minori, ma 

anco a ciascun'altra persona intendente di così nobile professione, Edizione digitale, BIVIO – 

Biblioteca Virtuale On-Line (http://bivio.signum.sns.it/index.php, πρόσβαση 25 Μαΐου 2009) –  Scritti 

d'arte del Cinquecento, III, Μιλάνο – Νάπολη, Riccardo Ricciardi, 1973, σελ. 2572. 
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Για τη δεύτερη περίπτωση της Αγίας Τερέζα, δεν γνωρίζω το κατά πόσο θα 

μπορούσε ο Αρμενίνι να έχει πρόσβαση στα κείμενα της ή να μπορούσε να τα 

διαβάσει στα 1587, επειδή τα κείμενα της Αγίας Τερέζα μεταφράστηκαν στα ιταλικά 

μόλις το 1599138, και τα χειρόγραφα που κυκλοφορούσαν σε Ισπανία και Ιταλία, ήδη 

από το 1582,  ήταν, στα ισπανικά.139

 Σε ένα απόσπασμα από της  Βίο της Αυτοβιογραφία, όταν ακόμη η Αγία ήταν 

σε νεαρή ηλικία, η ίδια μας αφηγείται: 

  Εφόσον, όμως, ο Αρμενίνι βρισκόταν σε ένα 

περιβάλλον που γνώριζε τα κείμενα της Αγίας αυτής, μας επιτρέπεται να κάνουμε τη 

σύνδεση του κειμένου του Αρμενίνι με τα κείμενα της Αγίας Τερέζα.  

 

«Είχα έναν αδερφό [τον Ροντρίγκο], περίπου στην ίδια ηλικία με 

εμένα. Ήταν αυτός που αγαπούσα περισσότερο παρόλο που έτρεφα μεγάλη 

συμπάθεια για όλους, όπως έκαναν και αυτοί για μένα. Συνηθίζαμε μαζί να 

διαβάζουμε τους Βίους των Αγίων – και όταν διάβαζα για τα μαρτύρια των 

αγίων παρθένων για τη Χάρη του Θεού, σκεφτόμουνα ότι κέρδισαν με εύκολο 

τρόπο την δόξα του Θεού. Και είχα μια έντονη επιθυμία να πεθάνω με τον ίδιο 

τρόπο, όχι μόνο για την αγάπη προς το Θεό, για την οποία είχα επίγνωση, 

αλλά για να αποκτήσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη Δόξα των μεγάλων 

ευλογιών, τις οποίες, όπως διάβαζα, απολάμβαναν στον Παράδεισο. Στη 

συνέχεια, μιλούσαμε με τον αδερφό για το πώς θα μπορούσαμε και εμείς να 

γίνουμε μάρτυρες». 140

 

  

                                                 
138 Teresa d'Avila, Sclamazioni o meditazioni dell'anima a Dio, scritte dalla madre Teresa di Giesu, 

fondatrice delle carmelitane scalze. Tradotte di lingua spagnuola dal caualiere fra Giulio Zanchini da 

Castiglionchio, In Firenze, nella stamperia di Michelagnolo Sermartelli, 1599 και Teresa d'Avila, Vita 

della m. Teresa di Giesu fondatrice delli monasteri e delle monache, et frati Carmelitani Scalzi della 

prima regola. Tradotta dalla lingua spagnuola nell'italiana, dal reuerendiss. monsig. Gio. Francesco 

Bordini della Congregatione dell'Oratorio, arciuescouo et vicedelegato d'Auignone, In Roma, appresso 

Guglielmo Facciotto, 1599 (ισπανική editio principes 1585). 
139 Teresa of Avila, Complete Works of St Teresa of Avila, τ. 1, μτφ. Ε.Allison Peers, Νέα Υόρκη, 

Burns & Oates, 2002, σελ. 7 – 8.  
140 Μεταφράζω από το Teresa of Avila, Complete Works of St Teresa of Avila, τ. 1, μτφ. Ε.Allison 

Peers, Νέα Υόρκη, Burns & Oates, 2002, σελ.11.  
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Έτσι, μια ακόμη παράμετρος που θα πρέπει να εξεταστεί είναι το γιατί να έχει 

ο Αρμενίνι την ανάγκη να αφιερώσει δύο ξεχωριστές παραγράφους για τα γυναικεία 

μοναστηριακά κελιά και να τονίσει παράλληλα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχουν οι μοναχές «… η αγνότητα και η αφοσίωση τους…», «[οι μοναχές] να 

υπομείνουν τους πόνους και [τα ζωντανά έργα να] τις ενθαρρύνουν να δοθούν με 

ζήλο στη φιλανθρωπία και στον θεϊκό έρωτα». Η απάντηση θα πρέπει να είναι 

σύμφυτη με τους λόγους που ώθησαν τον πάπα Πιο Δ΄, κατά την εικοστή-πέμπτη 

συνεδρία της Συνόδου του Τριδέντου (3 – 4 Δεκεμβρίου 1563), να θεωρήσει ότι 

χρειάζεται να εξαγγείλει μέτρα για τον εγκλεισμό και την ασφάλεια των γυναικών 

μοναχών, να ορίσει τους επισκόπους ως τους μόνους που μπορούν να είναι επίτροποι 

στα γυναικεία μοναστήρια, και να κάνει υποχρεωτική την παρακολούθηση της Θείας 

Λειτουργίας κάθε Κυριακή, όπως επίσης την εξομολόγηση και την Μετάληψη των 

γυναικών μοναχών.141 Το ζήτημα που εισάγεται στο σημείο αυτό είναι η ζωγραφική 

διακόσμηση στα κελιά των γυναικών μοναχών, και στα γυναικεία μοναστήρια 

γενικότερα.142

                                                 
141 The canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of Trent, επιμ. και μτφ. John  

Waterworth, Λονδίνο, Dolman, 1848, σελ. 240 – 245. Υπάρχει και η ελλ. μτφ. Ματθαίος Δεβαρής, 

Κανόνες και δόγματα της εν Τριδέντω Συνόδου, Εκ της λατινικής, Ρώμη, [χ.ε.], 1583. 

  

142 Gabriella Zarri, «Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII)», Storia d’Italia. Annali. La chiesa 

e il potere politico dal Medioevo all’età Contemporanea, G. Chittolini-G. Miccoli (επιμ.), Τορίνο, 

1986, σελ. 357 – 429. Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Century, Κέιμπριτζ 

, Cambridge University Press, 1989, Franca Fedeli Bernardini, «Madri “gravate di figli inhutili” 

“poverissime di robbe et honore”. I primi cento anni del conservatiorio delle Vergini Miserabili di S. 

Caterinadei funari», Anna Lia Bonella και  Franca Fedeli Bernardini (επιμ.), L'Ospedale dei pazzi di 

Roma dai papi al '900, Edizioni Dedalo, Μπάρι, 1994, Gabriella Zarri, «Gender, Religious Institutions 

and Social Discipline: The Reform of the Regulars», Gender and Society in Renaissance Italy, J. C. 

Brown και R. C. Davis (επιμ.), Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 1998, της ίδιας, «From Prophecy 

to Discipline, 1450 to 1650», μτφ. Keith Botsford, Women and Faith: Catholic Religious Life in Italy 

from Late Antiquity to the Present, Scaraffia Luccetta (επιμ.), Κέιμπριτζ , Mass., Harvard University 

Press, 1999, Louise Smith Bross, « “She is among all virgins the queen . . . so worthy a patron . . . for 

maidens to copy.” Livio Agresti, Cardinal Federico Cesi, and the Compagnia delle Vergini Miserabili 

di Santa Caterina della Rosa», Barbara Wisch, και Diane Cole Ahl, (επιμ.), Confraternities and the 

Visual Arts in Renaissance Italy Ritual, Spectacle, Image, Κέιμπριτζ , Cambridge University Press, 

2000. K.J.P. Lowe, Nuns' Chronicles and Convent Culture in Renaissance and Counter-Reformation 

Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.  
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Όλα όμως τα παραπάνω κείμενα δεν είναι επαρκούν για να μας εξηγήσουν τις 

απεικονίσεις μαρτυρίων, που έχουν βασικό στοιχείο την απεικόνιση της φύσης στον 

San Vitale από τον Μπριλ (εικ.18). Στις Πνευματικές Ασκήσεις, ο Ιγνάτιος Λογιόλα 

παροτρύνει τον αναγνώστη να στοχαστεί πάνω:  

 

«σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού που υπάρχουν από την επιείκεια Του, 

στα φυτά που έρχονται στη ζωή, στα ζώα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη Του, 

στον άνθρωπο που έχει την κατανόηση Του».143

 

  

Ο ζωγράφος στις τοιχογραφίες αυτές χρησιμοποιεί το τοπίο για να βοηθήσει 

τον θεατή να στοχαστεί με σκοπό να συνδεθεί με τα Επουράνια και να διαπιστώσει 

την ασημαντότητα του μπροστά στη φύση και κατ’ επέκταση μπροστά στο Θεό. 

Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για τους παραγγελιοδότες των τοιχογραφιών 

αυτών,  η φύση αναπαριστά τον κόσμο ως δημιούργημα του Θεού, μια μη ανθρώπινα 

κατασκευασμένη αντανάκλαση της θεϊκής δόξας, στην οποία ο θεατής μπορεί να 

εναρμονιστεί το Θεό. Η φύση αποτελεί, επιπλέον, το σκηνικό μέσα στο οποίο οι 

άνθρωποι δρουν και οι οποίοι σε σχέση με τη μεγαλειότητα της φύσης, ως θεϊκή 

πρόνοια, δεν είναι παρά μόνο μια λεπτομέρεια.  

 

 

  

  

  

                                                                                                                                            
 Ο J. Von Henneberg  στο «Cardinal Caesar Baronius, the Arts, and the Early Christian 

Martyrs», Saints and Sinners: Caravaggio and the Baroque (κατάλογος έκθεσης, επιμ. Franco 

Mormando, Σικάγο, Mcmullen Museum of Art, Boston College, University of Chicago Press, 1999, 

σελ. 146 - 147) παραθέτει μια λίστα με όλα τα κτίρια του 16ου και 17ου αιώνα που χτίστικαν, 

ανακαινίστηκαν ή διακοσμήθηκαν με την υλική υποστήριξη γυναίκων «πατρώνων».  
143 Exercitia spiritualia, apud Antonium Bladum, Ρώμη, XI Septembris 1548, σελ. 102.  
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 Ιστορικές πηγές 

Ιστορικές πηγές μαρτυρίων 

 

 

Στο σημείο αυτό θα ασχοληθώ με τις  κύριες σύγχρονες φιλολογικές, και μη, 

ιστορικές πηγές των θεμάτων των απεικονίσεων αυτών, όπως το Ρωμαϊκό 

Μαρτυρολόγιο, τη Legenda Aurea και τα Annales Ecclesiastici.  

Το Martyrologium Romanum εκδόθηκε το 1582 ύστερα από τη 

χρηματοδότηση του πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄, και ύστερα από την ανάθεση της συγγραφής  

από τον ίδιο πάπα στον ορατοριανό καρδινάλιο Τσέζαρε Μπαρόνιο (Cesare Baroniο, 

1538 – 1607), όμως ως editio princeps σήμερα θεωρείται η έκδοση της Ρώμης του 

1584. Το Μαρτυρολόγιο επικυρώθηκε επίσημα από τους πάπες Ουρβανό Η΄ (1623 – 

44) και Κλήμεντα Ι΄ (1644 – 1655) ενώ η πρώτη αναθεώρηση έγινε το 1749 από τον 

πάπα Βενέδικτο ΙΔ΄. Κατά τον 16ο αιώνα το Μαρτυρολόγιο, του 1582, τυπώθηκε σε 

11 διαφορετικές εκδόσεις και ανατυπώσεις σε Ρώμη και Βενετία.144

                                                 
144 βλ. και Manlio Sodi και Robert Fusco (επιμ.), Martyrologium Romanum. Editio Princeps (1584), 

Edizione anastatica, Introduzione e Appendice. Presentazione di R. Godding, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano,  2005.  

 Η αιτία που ο 

πάπας επέλεξε έναν ορατοριανό να γράψει την ιστορία των μαρτύρων είναι η σχέση 

του τάγματος των Ορατοριανών με την εκκλησιαστική ιστορία. Ο σημαντικός ρόλος 

που κατείχε η εκκλησιαστική ιστορία στις πρώτες συναντήσεις (περ. 1554 – 58) των 

Ορατοριανών (στα λατινικά Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii) 

σκιαγραφείται, για παράδειγμα, από τον Μπαρόνιο στα Annales και συγκεκριμένα 

 Παραθέτω τις εκδόσεις του Martyrologium Romanum μετά την αναθεώρηση του 1582, κατά 

τον 16ο αιώνα, επειδή κάθε έκδοση ισοδυναμεί με μια αναθεώρηση, με προσθήκες ή αλλαγές και όχι 

με απλή ανατύπωση ή αναπαραγωγή.  

 Martyrologium Romanum Ad Novam Kalendarii Rationem Et Ecclesiasticae Historiae 

Veritatem Restitutum, Gregorii Xiii, Iussu Editum. Accesserunt Notationes Atque Tractatio De 

Martyrologium Romano, Auctore Caesare Baronio, Romae, ex typ. Dominici Basae, 1582, ό.π., 1583, 

ό.π., 1584, ό.π., 1586.  

 Martyrologium Romanum Ad Novam Kalendarii Rationem Et Ecclesiasticae Historiae 

Veritatem Restitutum, Gregorii Xiii, Iussu Editum. Accesserunt Notationes Atque Tractatio De 

Martyrologio Romano, Auctore Caesare Baronio, Venetiis, apud Floravantem Pratum, 1598.  
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στο κεφάλαιο De oratorio institutione apostolic conventui haud dismili (Περί του 

Τάγματος των Ορατοριανών, όχι διαφορετικό της Αποστολικής Συνέλευσης). 

   

«Στην αρχή γινόταν μια σύντομη σιωπηρή προσευχή και έπειτα ένας 

αδερφός διάβαζε από κάποιο πνευματικό βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, ο πατέρας [ο Νέρι] που επέβλεπε τα πάντα, συζητούσε το τι 

διαβαζόταν, το εξηγούσε ή το απλοποιούσε και το έβαζε στις καρδιές των 

ακροατών. Και μερικές φορές, ρωτούσε τους άλλους για αυτό, προχωρώντας 

έτσι η άσκηση σε μορφή διαλόγου. Αυτή η άσκηση κρατούσε περίπου μία 

ώρα, προς μεγάλη όλων μας ευχαρίστηση. Έπειτα ένας άλλος αδερφός 

πήγαινε, εναλλάξ, σε μια καρέκλα που ήταν λίγο υπερυψωμένη και χωρίς τα 

στολίδια της γλώσσας κήρυττε έναν λόγο από τους αποδεκτούς βίους των 

Αγίων, από κάποιο χωρίο στις Γραφές ή από κάποιο χωρίο των κειμένων των 

Πατέρων. Μετά από αυτόν ακολουθούσε ένας δεύτερος και έκανε ένα άλλο 

κήρυγμα με τον ίδιο τρόπο άλλα σε άλλο θέμα. Στο τέλος ερχόταν ένας τρίτος 

που έλεγε ένα κομμάτι από την Ιστορία της Εκκλησίας σύμφωνα με τις 

επιτάξεις του καιρού. Κάθε τέτοιο [κήρυγμα] διαρκούσε μιάμιση ώρα. Όταν 

όλα αυτά τελείωναν προς μεγάλη χρησιμότητα και παραμυθία των ακροατών, 

ψελνόταν το πνευματικό δοξαστικό. Και ύστερα από μερικές ακόμα 

προσευχές, η άσκηση τελείωνε».145

 

 

                                                 
145 «Praemissâ in primis silentio factâ precatione, ex fratrib. aliquis lectionem auspicaretur, ad 

permovendos animos ad pietatem accommodatam. Inter legendum etiam, idem qui prae esset Pater, 

solitus esset interloqui; ac eadem quae dicta essent, accuratiùs explicando, amplificando, & ardentiori 

studio in audientium corda insinuando, interdum etiam aliquorum ex fratrib. quid de aliqua re sentirent, 

rogando sententiam, in modum ferè dialogi sermonem ad horae spatium magnâ audientium alacritate 

perduceret. Eiusdem iussu postea suggestum gradib. sublimiotem conscenderet ex fratribus aliquis, qui 

ex Vitis Sanctorum probatis atque receptis, divinaque Scriptura, ac SS. Patrum sententiis absque fuco 

vel pigmentis intextam orationem haberet. Qui huic succederet, eodem planè dicendi genere, sed 

diverso argumento sermonem diceret. Demum tertius his accederet, qui historias Ecclesiasticas ordiné 

temporum dispositas enarraret. Quibus dimidiae horae spatio singulis ad dicendum concesso, mirâ 

audientium utilitate pariter & voluptate perfunctis, cantato hymno, ac repetitis iterum precibus, iam 

conventus absolveretur». Cesare Baronio, Annales Ecclesiastici, τ. I , Sumptibus Ioannis Gymnici, & 

Antonii Hierati Coloniens, Mainz, 1601, σελ. 347 [Πρώτη έκδοση 1588].  
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. «

»

Monssen146

Santo Stefano

Rotondo Martyrologium

Romanum

:

147

40

146 Monssen Santo

Stefano Rotondo Acta Sanctorum. 

é des Bollandistes, 

Acta Sanctorum.. 

Acta Sanctorum

147 Leif Holm Monssen, «The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part Acta ad

archaelogiam et atrium Historiam Pertinentia

40 Niccolò Circignani,
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148

149

148 ««Catanae, in Sicilia, natalis sanctae Agathae, Virginis et Martyris; quae, temporibus Decii

Imperatoris, sub Quinctiano Judice, post alapas et carcerem, post equuleum et torsiones, post

mamillarum abscissionem, post volutationem in testulis et carbonibus, tandem in carcere, Deum

precans, consummata est
149 «Romae passio sanctae Agnetis, Virginis et Martyris; quae, sub Praefecto Urbis Symphronio,

ignibus injecta, sed iis per orationem ejus exstinctis, gladio percussa est. De ea beatus Hieronymus

haec scribit: "Omnium gentium litteris atque linguis, praecipue in Ecclesiis, Agnetis vita laudata est;

quae et aetatem vicit et tyrannum, et titulum castitatis martyrio consecravit"» Martyrologium

Romanum,

41 Niccolò Circignani,
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Ο Monssen ισχυρίζεται ότι o παραπάνω παραδειγματικός άξονας 

επιβεβαιώνεται σε όλες τις απεικονίσεις των μαρτυρίων στον Santo Stefano Rotondo 

όπως και όλα τα λήμματα στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο. Ωστόσο, στο Μαρτυρολόγιο 

δεν μας δίνονται καθόλου πληροφορίες για την ύπαρξη θεατών τη διάρκεια του 

βασανισμού ή του θανάτου – αν και βέβαια αποτελεί λογική υπόθεση ότι κάποιοι 

ήταν θεατές και ίσως ανάμεσα σε αυτούς και ο μετέπειτα συγγραφέας του βίου της 

Αγίας Αγάθης και της Αγίας Αγνής, αν όντως, στην περίπτωση της Αγίας Αγαθής 

υπήρξε μαρτύριο ή αν, έστω, η Αγία Αγαθή έζησε ως ιστορικό πρόσωπο.150

 

 

Από το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο μπορούμε να δούμε δύο ακόμα λήμματα, 

αυτό της Αγίας Καικιλίας (εικ. 42) και αυτό του Αγίου Πολύκαρπου (εικ. 43) για να 

διαπιστώσουμε εάν όντως επαληθεύεται ο παραδειγματικός άξονας του Monssen σε 

όλες τις εγγραφές του Μαρτυρολογίου, και αν όχι τότε που από αντλούνται οι πηγές 

της εικονογράφησης. Έτσι, στις 22 Νοεμβρίου διαβάζουμε: 

 

 «Η Αγία Καικιλία, παρθένος και μάρτυρας, πορφύρισε από το δικό 

της αίμα στις 16 Σεπτεμβρίου και έφυγε για τον παραδεισένιο Σύζυγο της» και 

στις 26 Ιανουαρίου «ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης και μάρτυρας 

κέρδισε το στέμμα του μαρτυρίου του στις 23 Φεβρουαρίου».151

 

  

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, δεν φέρουν όλα τα 

λήμματα όλες τις λέξεις εκείνες, όπως υποστηρίζει ο Monssen, που μπορούν να 

συμπληρώσουν και να μετατρέψουν σε τυπική πρόταση τον παραδειγματικό άξονα 

που προτείνει. Oι πηγές της εικονογράφησης των μαρτυρίων της Αγίας Καικιλίας και 

                                                 
150 Όπως σημειώνει ο Johann Peter Kirsch στην The Catholic Encyclopedia πως δεν έχουμε βάσιμες 

πληροφορίες που αφορούν τον ένδοξο θάνατο της. Αυτή η άποψη του δεν έχει ακόμα αναιρεθεί, βλ. 

Johann Peter Kirsch, «St. Agatha» The Catholic Encyclopedia, τόμ. 1. Robert Appleton Company, Νέα 

Υόρκη, 1907 (The Catholic Encyclopedia, www.newadvent.org, ηλεκτρονική πρόσβαση 23 Μαρτίου 

2009) και Liana De Girolami Cheney, «The Cult of Saint Agatha», Woman's Art Journal, τ. 17, τχ. 1, 

1996, σελ.  3 – 9.  
151 «Sanctae Caeciliae, Virginis et Martyris, quae ad caelestem Sponsum, proprio sanguine purpurata, 

transivit sextodecimo Kalendas Octobris» και «Sancti Polycarpi, Episcopi Smyrnensis et Martyris, qui 

martyrii coronam septimo Kalendas Martii consecutus est». Martyrologium Romanum, ό.π.σελ. 251 και 

19.  

http://www.newadvent.org/�
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Legenda Aurea de

Voragine

Legenda Aurea,

152

152 The Golden Legend or Lives of the Saints. Compiled by 

Jacobus de Voragine, Archbishop of Genoa, 1275, First edition published 1470, Englished by William 

Caxton, 1483, . 6, . 252 - 253.

42 Niccolò Circignani, 
,

Rotondo.
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153

Legenda Aurea (editio princeps 1470)154

153 The Golden Legend, . . . 7 , . 148. 

–

Legenda Aurea

Legenda Aurea

154 Legenda Aurea Giacobo di Voragine

Santo Bonaventura, Aurea legenda

maior beati Francisci composita per sanctum Bonauenturam: miro inter omnes sanctorum vitas dictatu

nuper impressa, arte et impensis Iacob de Burgofrancho opera &

impensis Philippi Iuntae, 1509. 

43 Niccolò Circignani Marcello 
Leopardi,

Rotondo.
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δεν αποτελούσε ένα εκκλησιαστικό λειτουργικό βιβλίο, όπως Breviarium και το 

Martyrologium Romanum. Η Legenda Aurea είχε τη χρήση ενός σώματος (corpus) 

αγιογραφιών, γραμμένων στα λατινικά, για τους «κήρυκες της πίστης», με σκοπό τον 

εμπλουτισμό των κηρυγμάτων που γίνονταν σε κάθε δημώδη γλώσσα.155

.  

 Με αυτό 

τον τρόπο, η μετάβαση από το Legenda Aurea στο Martyrologium Romanum δηλώνει 

και την ανάγκη ελέγχου από μια κεντρική εξουσία των κηρυγμάτων προς τους 

πιστούς. Οι «ιερείς» δεν ήταν αυτοί πια που επέλεγαν το απόσπασμα από το βίο ενός 

για να το διδάξουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση αλλά δίδασκαν συγκεκριμένα 

χωρία από βίους Αγίων και Ευαγγελικές Περικοπές σε συγκεκριμένες ημέρες και 

εκκλησιαστικές περιστάσεις, όπως αυτά καθορίζονταν από το Martyrologium, το 

Breviarium, το Missale και το Rituale Romanum. 

Υπάρχουν και απεικονίσεις μαρτυρίων στον Santo Stefano Rotondo, όπως 

αυτά του Βασιλίδη και του Λεωνίδη από τις Θήβες, όπου δεν απαντώνται στις 

παραπάνω συλλογές αγιογραφιών ούτε και στην Εκκλησιαστική Ιστορία του 

Ευσέβιου. Ο βίος των συγκεκριμένων μαρτύρων συναντάται στα Annales του 

Μπαρόνιο, δέκα χρόνια περίπου μετά την εικονογράφηση του ναού.156 Ο Τσέζαρε 

Μπαρόνιο το 1588 γράφει τον πρώτο τόμο των Annales Ecclesiastici157

                                                 
155 Sherry L. Reames, The Legenda Aurea: A Reexamination of Its Paradoxical History, Madison, 

University of Wisconsin Press, 1985, σελ. 74, 86 και 103. 

 ύστερα από 

εντολή του πάπα Γρηγόριου ΙΓ΄ και από τη χρηματοδότη του Φίλιππο Νέρι. Στην 

εισαγωγή, του έργου, τονίζεται ότι αποτελούν μια πραγματική εξιστόρηση των 

γεγονότων με πρότυπο την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσέβιου και γράφονται ως 

απάντηση στα Χρονικά του Μάγκντεμουργ (γνωστά ως Magdeburg Chronicles), με 

σκοπό να δημιουργήσει μια «γέφυρα» ανάμεσα στην πρώτη Εκκλησία και στην 

τριδεντική καθολική Εκκλησία, κατά την οποία ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ θεωρούσε το 

156 Cesare Baronio, Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, τόμ. 3, ex Typographia 

Vaticana, Ρώμη, 1601, σελ. 64 (πρώτη έκδοση 1592).  
157 Cesare Baronio, Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, 12 τόμοι, ex Typographia 

Vaticana, Ρώμη, 1588 – 1607. Louis Ponnelle και Louis Bordet, Saint Philippe Néri et la société 

romaine de son temps, (1515-1595), Librairie Bloud et Gay, Παρίσι, 1929 αντλώ από Carter Lindberg, 

The European reformations, Wiley-Blackwell,  Νέα Υόρκη, 1996, σελ. 6 – 8 και Bruce Gordon, 

Protestant history and identity in sixteenth-century Europe, Λονδίνο, Scholar Press [σήμερα Ashgate 

Publishing], 1996.  
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οποιοδήποτε μεσαιωνικό υλικό κατάλοιπο ως το εποικοδόμημα της αγνότητας και της 

τελειότητας των πρώτων χριστιανών.158 Το δεύτερο έργο, τα Χρονικά του 

Μάγκντεμουργ,  αφιερώνεται στη βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας και ανήκει 

στον Matthias Vlacich και σε μια ομάδα λουθηρανών θεολόγων και ιστορικών, 

καλύπτοντας την ιστορία του χριστιανισμού έως τα τέλη του 13ου αιώνα.159

 

 

 Αν, όμως, παρατηρήσουμε έστω και μόνο χρονολογικά τις εκδόσεις των 

Μαρτυρολογίων σε Γαλλία, για παράδειγμα, Jean Crespin, Histoire des vrays 

tesmoins, 1554/6160, σε Γερμανία, για παράδειγμα, Adriaen Cornelis van Haemstede, 

De Gheschiedenisse ende den doodt der vromen Martelaren, 1559161 (και σε 

απάντηση του τελευταίου, Johannes Molanus, Usuardi martyrologium, 1568162), σε 

Αγγλία, για παράδειγμα, John Foxe, Actes and Monuments, 1559/63163

                                                 
158Guy Lazure, «Possessing the Sacred: Monarchy and Identity in Philip II's Relic Collection at the 

Escorial», Renaissance Quarterly, τόμ. 60, τχ. 1, 2007, σελ. 69.  

 και Ιταλία, για 

159 Ecclesiastica Historia, integram Ecclesiae Christi ideam, quantum ad Locum, Propagationem, 

Persecutionem, Tranquillitatem, Doctrinam, Hæreses, Ceremonias, Gubernationem, Schismata, 

Synodos, Personas, Miracula, Martyria, Religiones extra Ecclesiam, & statum Imperii politicum 

attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singulari diligentia & fide ex 

vetustissimis & optimis historicis, patribus, & aliis scriptoribus congesta: Per aliquot studiosos & pios 

viros in urbe Magdeburgicâ, 13 τόμοι, Βασίλεια, 1559 – 1574. 
160 Jean Crespin, Histoire des vrays tesmoins de la verité de l'Evangile, qui de leur sans l'ont signés 

depuis Iean Hus iusques au temps present, Γενέυη, 1554 
161 Adriaen Cornelis van Haemstede, De Gheschiedenisse ende den doodt der vromen Martelaren, the 

om het ghetuyghenisse des Evangeliums haer bloedt ghestort hebben, van de tyden Christi af, tot ten 

fare M.D.LIX toe, byeen vergadert op het kortste, Door Adrianum Corn. Haemstedium. An. 1559 den 

18. Martii, Αμβέρσα, 1559. 
162 Johannes Molanus, Usuardi Martyrologium quo Romana Ecclesia ac permultae aliae utuntur: iussu 

Caroli Magni conscriptum ex Martyrologiis Eusebii, Hieronymi, Bedae, ΕΤ Calendarius Ecclesiasticus 

Generalis Radulphi de Rivo Censura de quibusdam Sanctorum historiis, Authore Ioanne Hessels à 

Lovaino S. Theol. Regio Professore,  Louvain, Hieronymum Wellareum, 1568.  
163 Στην Αγγλία υπάρχουν έχουμε επίσης τις καθολικές απαντήσεις στον Foxe, Thomas Harding, A 

confutation of a booke intituled An apologie of the Church of England, by Thomas Harding Doctor of 

Diuinitie, Imprinted at Antwerpe, By Ihon Laet, with priuilege, 1565, Thomas Stapleton, A fortresse of 

the faith first planted amonge vs englishmen, and continued hitherto in the vniuersall Church of Christ. 

The faith of which time protestants call, papistry. By Thomas Stapleton student in diuinite, Imprinted at 

Antwerpe, By Ihon Laet, with priuilege, 1565, Alan Cope [Nicholas Harpsfield], Dialogi Sex, 

Christopher Plantin, Αμβέρσα, 1566, και από τον Ιησουίτη John Wilson, The English martyrologe 
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παράδειγμα Cesare Baronius, Martyrologium Romanum, 1582, διαπιστώνουμε την 

ανάγκη παρουσίασης, σε φιλολογικό επίπεδο, μιας θεολογικής αλήθειας και όχι την 

παρουσίαση της ιστορικής αλήθειας (a theological, rather than a simple, historical, 

truth),164 εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας και τις προσπάθειες απάντησης σε 

αυτά τα μαρτυρολόγια με τη δημιουργία μιας συλλογής αγιογραφιών με τους 

«αποδεκτούς» αγίους και με το «ορθό» περιεχόμενο, δηλαδή το Ρωμαϊκό 

Μαρτυρολόγιο.165

 

  

Το μαρτυρολόγιο του αντι-καθολικού και λουθηρανού John Foxe (1517 – 

1587), Actes and Monuments,166 ήταν το μόνο εικονογραφημένο μαρτυρολόγιο που 

εκδόθηκε στην «Ευρώπη» στο δεύτερο τουλάχιστον μισό του 16ου

                                                                                                                                            
conteyning a summary of the liues of the glorious and renowned saintes of the three kingdomes, 

England, Scotland, and Ireland. Collected and distributed into moneths, after the forme of a calendar, 

according to euery saintes festiuity. VVherunto is annexed in the end a catalogue of those, who haue 

suffered death in England for defence of the Catholicke cause, since King Henry the 8. his breach with 

the Sea Apostolicke, vnto this day. By a Catholicke priest., [Saint-Omer, Printed at the English College 

Press] Permissu superiorum, Anno 1608.  

 αιώνα. Το πόνημα 

αυτό έχει συνδεθεί με την επεκτατική πολιτική της Βασίλισσας Ελισάβετ Α΄ (1533 – 

1603), με τον πόλεμο κατά της Ισπανίας και την ήττα της Ισπανικής Αρμάδας το 

164 Andrew Pettegree, «Haemstede and Foxe», John Foxe and the English Reformation, επιμ. David 

Loades, Aldershot, Ashgate, 1997, σελ. 294. 
165 Brad S. Gregory, Salvation at Stake, Christian martyrdom in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ, 

Massachusetts και Λονδίνο, Yale University Press, 1999. 
166 John Foxe, Rerum in Ecclesia Gestarum, Quae Postremis & Periculosis His Temporibus Euenerunt, 

Maximarumque Per Europam Persecutionum, Ac Sanctorum Dei Martyrum, Caeterarumque Rerum Si 

Quae Insignioris Exempli Sint, Digesti Per Regna & Nationes Commentarii, Pars Prima in Qua 

Primùm De Rebus Per Anliam & Scotiam Gestis, Basileae, Per Nicolaum Brylingerum, et Ioannem 

Oporinum, [Λονδίνο, John Day], 1559, (στα λατινικά), του ίδιου, Actes and monuments of these latter 

and perillous dayes touching matters of the Church, wherein ar comprehended and decribed the great 

persecutions [and] horrible troubles, that haue bene wrought and practised by the Romishe prelates, 

speciallye in this realme of England and Scotlande, from the yeare of our Lorde a thousande, vnto the 

tyme nowe present. Gathered and collected according to the true copies [and] wrytinges certificatorie, 

as wel of the parties them selues that suffered, as also out of the bishops registers, which wer the doers 

therof, by Iohn Foxe, Imprinted at London, By Iohn Day, dwellyng ouer Aldersgate. Cum priuilegio 

Regi[a]e Maiestatis, 2 τόμ., 1563 (στα αγγλικά και είναι η πρώτη εικονογραφημένη έκδοση), του ίδιου, 

ό.π., 1583, του ίδιου, ό.π., 1589. 
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1588, με τη συμμαχία της Ελισάβετ με τον Ερρίκος Δ’ της Γαλλίας, τις προσπάθειες 

καταστολής του καθολικισμού στην Ιρλανδία και τέλος με την οριστική απόσχιση 

από την Καθολική εκκλησία και τη συσπείρωση της εκκλησία της Αγγλίας γύρω από 

τη Βασίλισσα Ελισάβετ Α΄, με την Act of Uniformity (Πράξη της Ενοποίησης) του 

1559 καθώς και με την αναθεώρηση και επιβολή σε όλες τις εκκλησίες ανεξαρτήτως 

του δόγματος της αγγλική επικράτειας του εικονογραφημένου Book of Common 

Prayer (Βιβλίο της Κοινής Προσευχής) την ίδια χρονιά.167 Επιπλέον, ο Φοξ έχει 

συνδεθεί με την δημιουργία της αγγλικής εθνικής ταυτότητας.168

Ο Φοξ άρχισε να γράφει το έργο αυτό το 1553, κατά την περίοδο της εξορίας 

του από την Αγγλία από τη Βασίλισσα Μαρία Α΄.

  

169 Η κύρια πηγή του έργου του 

είναι το Μαρτυρολόγιο του καλβινιστή Χέμστεντ (Adriaen Cornelis van Haemstede, 

1525-1562).170 Κατά την εξορία του γνώρισε και τον ουγενότο μαρτυρολόγο και 

τυπογράφο Ζαν Κρεσπάν (Jean Crespin). Το έργο του απευθύνεται σύμφωνα με τον 

ίδιο στο «Ad doctum Lectorem», σε όλους τους τύπους των αναγνωστών, χωρίζοντας 

τους, ο ίδιος, σε κληρικούς (clergy) και λαϊκούς (laity), σε εγγράμματους (literate) και 

αγράμματους (illiterate), σε πιστούς (true δηλαδή προτεστάντες ή μη - καθολικούς) 

και άπιστους (false και papist Catholics, δηλαδή καθολικούς και παπικούς 

καθολικούς).171

                                                 
167[John Merbecke], The Booke of the Common Praier and Administracion of the Sacramentes and 

Other Rites and Ceremonies of the Churche, After the Vse of the Churche of Englande, Londini, In 

officina Richardi Graftoni, Regij impressoris. Cum priuilegio ad imprimendum solum, 1559. 

 Στην ίδια εισαγωγή προς τον αναγνώστη, στην έκδοση του 1586, ο 

Φοξ προσθέτει:  

168 Neville Williams, John Foxe the Martyrologist, His Life and Times, Λονδίνο, Dr. Williams's Trust, 

1975 και Gregory S. Brad, Salvation at Stake, Christian martyrdom in Early Modern Europe, 

Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτης και Λονδίνο, Yale University Press, 1999.  
169 Η βασίλισσα Μαρία Α΄ της Αγγλίας και της Ιρλανδίας (1516 – 1558), γνωστή και ως Bloody Mary, 

ήταν γυναίκα του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας. (Felipe II de España, 1527 - 1598). Πρέπει ακομα να 

σημειώσουμε ότι η Μαρία Α΄ βρισκόταν υπό την επιρροή του βασιλιά Καρόλου Ε΄ της Ισπανίας, ο 

οποίος κατά την εδαφική επεκτατική πολιτική του προωθούσε την καθολικοποίησης της «Ευρώπης»,  

μια μορφή της οποίας ήταν και οι διώξεις του μη-καθολικού πληθυσμού της Αγγλίας. 
170 Guido Latré, «Was van Haemstede a Direct Source for Foxe?: On le Blas' Pijnbanck and Other 

Borrowings», David Loades (επιμ.), John Foxe at Home and Abroad, Aldershot, Burlington,  Ashgate, 

2004, σελ. 151- 155. 
171 John Foxe, Actes and Monuments, 1563, σελ. 10.  
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«…γιατί φοβάμαι όχι μόνο τις απόψεις που δεν εκφράζονται αλλά 

ακόμη και τις ανοιχτές φωνές μερικών παπικών, που άκριτα θεωρώντας ότι 

αυτό έγινε από εμένα, εκστομίζουν εναντίον μου ότι ενώ παραβλέπω αρχαίους 

και παλαιούς αγίους, μάρτυρες, ομολογητές και παρθένες, γεμίζω τη θέση 

τους με νέους μάρτυρες και ομολογητές».172

 

 

Η ύπαρξη αυτής της προσθήκης πρέπει να υποδηλώνει και την ύπαρξη μιας 

αρνητικής κριτικής, στην οποία ο Φοξ απαντάει. Επιπλέον, ο Φοξ παραθέτει απλώς 

και ακολουθεί το αγγλικανικό λειτουργικό ημερολόγιο όπως διατυπώνεται στο Βιβλίο 

της Κοινής Προσευχής του 1559. Ο ίδιος προσθέτει στο Μαρτυρολόγιο του τα 

ονόματα και τους βίους των προτεσταντών μαρτύρων· για τα οποία, αργότερα, 

κατηγορείται από τον Πάρσονς. Είναι ενδεικτικό της κριτικής υποδοχής του βιβλίου 

του Φοξ στην Ιταλία το γεγονός ότι το 1568, όταν στην Αγγλία η Σύνοδος της 

Αγγλικανικής Εκκλησίας αποφάσισε πως ήταν υποχρεωτικό σε κάθε θρησκευτικό 

κτίριο της Αγγλικανικής Εκκλησίας να υπάρχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο του Acts 

and Monuments, ο πάπας Πίος Ε’ με βούλα, την ίδια χρονιά, αντικατέστησε το Βιβλίο 

των Ωρών με το Breviarium Romanum και ήταν υποχρεωτικό να υπάρχει ένα 

τουλάχιστον αντίτυπο σε κάθε θρησκευτικό κτίριο που ανήκε στην Καθολική 

Εκκλησία.173

Οι ξυλογραφίες στο έργο του Φοξ εμφανίζονται στην έκδοση του 1563. Όπως 

και με το ίδιο κείμενο, έτσι και με τις ξυλογραφίες, o Φοξ αποσκοπεί στο να 

παρουσιάσει, πρώτα μια ιστορία της εκκλησίας της Αγγλίας, με έμφαση στους 

μάρτυρες και δεύτερον να καταγγείλει το τι γινόταν στα χρόνια της βασιλείας της 

    

                                                 
172 «For I hear that not only silent opinions, but also open voices of some papists, who unjustly see this 

as being made up by me, shout against me that while I expunge ancient and old divines, martyrs, 

confessors, and virgins, I cram new martyrs and confessors in their place», Foxe, Actes and 

Monuments, 1586, σελ. 15.  
173 Το Breviarium περιέχει εκκλησιαστικούς ύμνους και ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται κατά 

το τυπικό της Θείας λειτουργίας. Breviarium Romanum ex Sacra potissimum Scriptura, & probatis 

sanctorum historiis nuper confectum, (in officina haeredum Luceantonij Iunctae), Venetiis, apud 

Iunctas, 1568. Η έκδοση του 1568 θεωρείται η πρώτη έκδοση του σημερινού Breviarium. Manlio Sodi 

και Achille Maria Triacca (επιμ.), Breviarium Romanum. Editio Princeps (1568), Edizione anastatica, 

Introduzione e Appendice, Presentazione di Cardinal Virgilio Noè, Città del Vaticano, Libreria Editrice 

Vaticana, 1999. 
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Βασίλισσας Μαρίας Α΄ – the horrible and bloudye tyme of Queen Mary174 – την 

περίοδο των λεγόμενων «μαριανικών διώξεων» (marian prosecutions) των μη – 

καθολικών στην Αγγλία, όπως ονομάζουν την περίοδο αυτή αγγλικανοί ιστορικοί.175

Ο χαράκτης της εικονογράφησης στο μαρτυρολόγιο του Φοξ παραμένει 

άγνωστος και έχει ταυτιστεί με τον, άγνωστο επίσης, χαράκτη της εικονογράφησης 

της λεγόμενης Bishops’ Bible (Βίβλου των Επισκόπων).

  

176 Το μεγαλύτερο μέρος των 

εικονογραφήσεων του είναι αφιερωμένο στις απεικονίσεις των μαρτύρων και 

νεομαρτύρων κατά τη διάρκεια των προτεσταντικών διώξεων, 1555 – 1558. Στην 

έκδοση του Actes and Monuments του 1563 οι 30 από τις 57 ξυλογραφίες 

απεικονίζουν μάρτυρες των μαριανικών διώξεων και στην έκδοση του 1570 οι 77 από 

τις 153.177

Οι περισσότερες  ξυλογραφίες φέρουν μάλιστα στον τίτλο τους τη λέξη 

Description (Περιγραφή), γεγονός του συνδέει τη λεκτική αναπαράσταση του 

κειμένου με την οπτική αναπαράσταση της εικόνας. Η ξυλογραφία με το θάνατο στην 

πυρά του Τζον Μπράντφορντ και του Τζον Λείφ (εικ. 44)

   

178

Ο συγγραφέας του έργου χρησιμοποίησε την εικονογράφηση και το κείμενο 

για να παρουσιάσει  στους αναγνώστες, στους ακροατές και στους θεατές το πλήρες 

περιεχόμενο κάθε σελίδας με την οποία το κάθε χαρακτικό συνδέεται. Ο συγγραφέας 

δεν παραθέτει καμία ξυλογραφία δεν παρατίθεται μόνη της στο κείμενο για χάρη της 

εικονογράφησης και πάντα είναι σε άμεση σχέση με κείμενο. Εκτός από το κείμενο 

που συνδέεται με κάθε ξυλογραφία, κάθε χαρακτικό εμπεριέχει και λέξεις.  

 αποτελεί το σύνηθες 

εικονογραφικό μοτίβο του τρόπου θανάτου των μαρτύρων στο βιβλίο του Φοξ. 

 
                                                 
174 Actes and Monuments, 1563, σελ. 889.  
175 A.G. Dickens, The English Reformation, Λονδίνο, B.T. Batsford L.td., 1964, σελ. 264 και Thomas 

Freeman και Thomas Mayer Frederick, Martyrs and martyrdom in England, c.1400-1700, Λονδίνο, 

Boydell Press, 2007, σελ. 25 – 26.  
176 Bishops’ Bible, μτφ, Matthew Parker, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, χ.ε. Λονδίνο, 1563. Αντλώ 

από M. Aston and E. Ingram, «The Iconography of the Acts and Monuments», επιμ. David Loades, 

John Foxe and the English Reformation, Λονδίνο, Scolar Press και Aldershot, 1997, σελ. 81. 
177 Ruth Samson Luborsky και Elizabeth Morley Ingram, A Guide to English Illustrated Books, 1536 – 

1603, Tempe, Arizona, 1998, σελ. 367 – 382, Ruth Samson Luborsky, «Connections and 

disconnections between images and texts: the case of secular Tudor book illustration», Word & Image, 

τχ. 3, 1987, σελ. 74 – 85. 
178Actes and Monuments, τ. 2, 1563, σελ. 1624.  
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  Εικόνα 45 Ο Ερρίκος Η΄ χαρακτικό, Τζον Φοξ, Actes and Monuments, 

τόμ. 2, 1563, σελ. 10.  

Εικόνα 44 Η περιγραφή της καύσης του Τζον Μπραντφόρντ και του Τζον Λείφ, 

χαρακτικό, Τζον Φοξ, Actes and Monuments, τόμ. 1, 1563, σελ. 1624.  
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Οι λέξεις αυτές είτε ως επικεφαλίδα και περιγραφή του απεικονιζόμενου 

γεγονότος είτε ως εσωτερικό στοιχείο της εικονογράφησης, που συνοδεύει τα 

πρόσωπα της σκηνής, αποκαλύπτοντας μας το όνομα τους ή την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα, ο δεύτερος τόμος του έργου αρχίζει την 

εικονογράφηση του βασιλιά Ερρίκου Η΄ (1491 – 1547) να πατάει πάνω στον πάπα 

Κλήμεντα Ζ΄  (εικ. 45) – τα ονόματα των πρωταγωνιστών της ιστορίας αναγράφονται 

πάνω στους ώμους ή τις πλάτες τους, ώστε να υπάρχει καμιά σύγχυση μεταξύ των 

προσώπων.  

Για αυτόν τον τρόπο απεικόνισης ο Φοξ, γράφει:  

«λέω, διαβάστε και παρατηρήστε τις πράξεις και τα γεγονότα. Και 

μόλις έχετε δει, τότε να κρίνετε ό,τι έχετε αποκομίσει».179

 

  

Ετσι, στην έκδοση του 1563, η παρουσία της εικονογράφησης στις σελίδες 

πιθανότατα να έκανε ευκολοτερη την κατανόηση του κειμένου που οι σελίδες αυτές 

περιέχουν. Σε επόμενες εκδόσεις, όμως, οι σχεδιαστές των εκδόσεων και οι εκδότες 

αναπαράγουν τις ξυλογραφίες σε τυχαία σημεία, με αποτέλεσμα η εικονογράφηση να 

μην είναι πιστή στο περιεχόμενο του κειμένου που συνοδεύει.180

 

 

 Το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, όμως, δεν τυπώθηκε ποτέ σε εικονογραφημένη 

έκδοση. Αντίθετα στα 1591, εκδόθηκαν από το τυπογραφείο των Ορατοριανών 

Donangeli δύο βιβλία εικονογραφημένα με μαρτύρια, το Trattato degli Instrumenti di 

Martirio και το Historia delle sante vergini romane. Το βιβλίο Trattato degli 

Instrumenti di Martirio181

                                                 
179«…therfore I say, read, and behold your actes and factes. And when you have seen, then judge what 

you have deserved», Foxe, Actes and Monuments, 1563, σελ.18, αντλώ από James A. Knapp, 

Illustrating the Past in Early Modern England: The Representation of History in Printed Books, 

Λονδίνο, Aldershot, 2003, σελ. 149. 

 του Γκαλόνιο αποτελεί ουσιαστικά μια αποδελτίωση του 

180 John R. Knott, «John Foxe and the Joy of Suffering», Sixteenth Century Journal, τχ. 27, 1996, σελ. 

726 και Thomas Freeman, «Texts, Lies and Microfilm», Sixteenth Century Journal, τχ 30, 1999, σελ. 

39 – 40. 
181 Antonio  Gallonio, Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare usate 

da 'Gentili contro Christiani, Descrite et intagliate in rame,  Opera di Antonio Gallonio Romano 

Sacerdote della congregatione dell'oratorio, Ρώμη, Presso Ascanio e Girolamo Donangeli, 1591. 
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Ρωμαϊκού Μαρτυρολογίου και μια κατηγοριοποίηση των τρόπων βασανισμού των 

μαρτύρων. Κάθε μαρτύριο συνοδεύεται από μια λεπτομερή περιγραφή της 

διαδικασίας του μαρτυρίου, μια λίστα με τους Αγίους και Μάρτυρες, που 

βασανίστηκαν με τον αντίστοιχο τρόπο, και από τις φιλολογικές πηγές που 

εμφανίζεται το αντίστοιχο μαρτύριο, είτε ως βασανιστήριο είτε ως μαρτύριο.  

Οι πηγές του παραπάνω βιβλίου του Γκαλόνιο αυτές είναι φιλολογικά κείμενα 

τις ύστερης αρχαιότητας και των ρωμαικών χρόνων, οι Επιστολές του Σενέκα, οι 

Λόγοι του Κικέρωνα, η Φυσική Ιστορία του Πλίνιου, οι Παράλληλοι Βίου του 

Πλουτάρχου, οι Διάλογοι του Λουκιανού, ιστορικά κείμενα της πρωτοχριστιανικής 

εποχής, η Ιστορία του Ευσέβιου και θεολογικά κείμενα της σύγχρονης του εποχής, το 

Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, το De persecutione anglicana, 1581, του Πάρσονς και η 

Historia del glorioso martirio, 1583, του Άλλεν.  

 

Αυτή η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των μαρτυρίων μεταφέρεται και 

στην εικονογράφηση. Κάθε χαρακτικό αποτελείται από τις παραλλαγές ενός τρόπου 

βασανισμού ή από μια ομάδα τρόπων μαρτυρίου, για παράδειγμα, βλ. δυο από τις 

παραλλαγές του βασανιστηρίου με τον «τροχό» (εικ 46) και την οπτική 

«αποδελτίωση» των εργαλείων των δημίων (εικ. 47). Οι πηγές της εικονογράφησης 

είναι οι απεικονίσεις μαρτυρίων από τον Santo Stefano Rotondo και η ορατοριάνη 

εκδοχή των απεικονίσεων αυτών στο ναό των SS. Nereo ed Achilleo. Η 

εικονογράφηση ακολουθεί σχεδόν πάντα το περιεχόμενο του κειμένου και έχουμε ένα 

χαρακτικό στην αρχή ή στη μέση κάθε κεφαλαίου. Από το κείμενο αξίζει, θεωρώ, να 

παραθέσουμε μια φράση που έχει τη χρήση ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου σε 

διάφορες παραλλαγές:  

 

«Με αυτά τα σκληρά μαρτύρια βασανίστηκαν στις μέρες μας κατά τις εντολές 

της νέας Ισαβέλλας, δηλαδή της Ελισάβετ, οι καθολικοί της νήσου της 

Αγγλίας».182

                                                 
182  «Con questa forte di martirio sono tormentati a’ giorni nostri per ordine della nuova Iesabella, cioè 

Elizabetta, i catolici nell’isola d’Inghilterra», Antonio  Gallonio, ό.π., σελ. 136.  
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Εικόνα 46 Antonio Tempesta, Ο τροχός ΙΙ, 
χαρακτικό, Αντόνιο Γκαλλόνιο, Trattato degli 
Instrumenti di Martirio, 1591, σελ. 27.  

Εικόνα 47 Antonio Tempesta, Τα όργανα των 
μαρτυρίων, χαρακτικό, Αντόνιο Γκαλλόνιο, Trattato 
degli Instrumenti di Martirio, 1591, σελ. 159.  
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Επίσης, το ίδιο έτος, στα 1591, κατά αναλογία και κατά συμπλήρωση183 του 

Martyrologium Romanum, ο Γκαλόνιο έγραψε το, επίσης εικονογραφημένο από τον 

Τεμπέστα, βιβλίο Historia delle sante vergini romane.184

                                                 
183 Simon Ditchfield, Liturgy, Sancity and History in Tridentine Italy, Κέιμπριτζ, Cambridge University 

Press, 1995, σελ. 46 και 183 – 185.  

 Για παράδειγμα, η Αγία 

Απολλωνία της Αλεξάνδρειας, παρθένος και μάρτυρας (249 μ.Χ.), αφού της έβγαλαν 

τα όλα δόντια με τανάλια, προτίμησε να καεί ζωντανή στη πυρά από το να αρνηθεί 

την πίστη της. (εικ. 48) Η παράσταση του μαρτυρίου χωρίζεται σε δύο παράλληλες 

σκηνές δράσης, σε οβάλ επιφάνεια που διακοσμείται με μια φυτική ζώνη. Στο πρώτο 

επίπεδο, ο 

βασανιστής, μορφή 

που επαναλαμβάνεται 

ως μοτίβο στο έργο 

του Τεμπέστα, 

εκτελεί το μαρτύριο 

της αφαίρεσης των 

δοντιών με τη χρήση 

της τανάλιας. Η 

δεύτερη σκηνή 

παρουσιάζει μια 

γυναικεία μορφή να ρίχνει το σώμα της στη φωτιά. Η επιγραφή στο κάτω μέρος είναι 

απαραίτητη για την ανάγνωση στη μορφή αυτή το πρόσωπο της Αγία Απολλωνία της 

Αλεξάνδρειας, επειδή ακόμα και αν το χαρακτικό αυτό βρίσκεται δίπλα στο 

αντίστοιχο βίο της Αγίας, η μορφή της, όπως και η μορφή του εκτελεστή, συναντάται 

σε «αναπαραστάσεις» πολλών Αγίων που εικονογραφούνται στο βιβλίο αυτό. Αυτή η 

πρακτική της αναγραφής του ονόματος του απεικονιζόμενου προσώπου, στο βιβλίο 

184 Antonio Gallonio, Historia delle sante vergini romane con varie annotationi e con alcune vite breui 

de' santi parenti loro, e de' gloriosi martiri Papia e Mauro soldati romani. Opera di Antonio Gallonio 

Romano, presso Ascanio, e Girolamo Donangeli, Ρώμη, 1591. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην 

Olimpia Orsina Cesi, της οποίας η οικογένεια ήταν υποστηρικτές του τάγματος των Ορατοριανών, 

ακόμη ο καρδινάλιος Pier Danto Cesi υπήρξε ο κύριος πάτρωνας της Chiesa Nuova, μητέρα εκκλησία 

του παραπάνω τάγματος, βλ. Eckhard Leuschner, The illustrated Bartsch, Commentary, τ. 35, μέρος 1, 

Antonio Tempesta, Abaris Books, 2004, σελ. 221 και Haskell, ό.π., σελ. 69.   

Εικόνα 48 Antonio Tempesta, «Το μαρτύριο της Αγίας Απολλωνίας της 
Αλεξάνδρειας», χαρακτικό, Historia delle sante vergini romane, 1591, σελ. 138.  
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του Γκαλλόνιο, είναι κοινή με την πρακτική της χρήσης της εικονογράφησης και της 

σύνδεσης της εικονογράφησης με το κείμενο και το περιεχόμενο του κείμενο στο 

έργο του Φοξ.  

 

Πώς, όμως, και από ποιον μεταφέρονται και γίνονται γνωστές στην Ιταλία οι 

απόψεις του Φοξ και το βιβλίο του Actes and Monuments; Τα κείμενα του Φοξ 

γίνονται γνωστά από το συγγραφικό έργο δυο άγγλων καρδιναλίων, του Ουίλλιαμ 

Άλλεν (William Allen, 1532 –1594) και του Ρόμπερτ Πάρσονς (Robert Parsons, 1546 

– 1610), το έργο των οποίων μεταφράζεται από την αγγλική στη λατινική και στη 

ιταλική γλώσσα.  

Ο Ουίλλιαμ Άλλεν μεταφράζει ο ίδιος στα ιταλικά το βιβλίου του Α Brief 

history of the glorious martyrdom με τίτλο Historia del glorioso martirio185

O Ρόμπερτ Πάρσονς έγινε ιησουίτης το 1575

 με πρώτη 

έκδοση το 1583 στη Μαρκέτα. Τα επόμενα δύο χρόνια ακολούθησαν άλλες τρεις 

εκδόσεις, στο Μιλάνο, στη Νάπολη και στη Μαρκέτα. Το βιβλίο αυτό έρχεται να 

προσθέσει στην λίστα των μαρτύρων, σύγχρονους καθολικούς νεομάρτυρες κατ’ 

αναλογία με τον Φοξ και τους προτεστάντες νεομάρτυρες. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό, 

όπως είδαμε, χρησίμευσε και ως εικονογραφικός οδηγός, χωρίς να είναι το ίδιο 

εικονογραφημένο, στην εικονογράφηση της εκκλησίας του San Tommaso di 

Canterbury.  
186

                                                 
185 Historia del glorioso martirio di sedici sacerdoti martirizzati in Inghilterra per la confessione, et 

difesa della fede catolica l'anno 1581, 1582, et 1583. Con vna prefatione, che dichiara la loro 

innocenza; composta da quelli, che con essi praticauano mentre erano viui, & si trouorno presenti al 

lor giuditio, & morte. Tradotta di lingua inglese in italiana da vno del collegio inglese di Roma. 

Αggiunto il martirio di due altri sacerdoti, & uno secolare inglesi martirizati l'anno 1577, & 1578, In 

Macerata,appresso Sebastiano Martellini, 1583.  

 και έπειτα από πρόσκληση 

του Άλλεν πήγε στο αγγλικό κολλέγιο τη Ρώμη ως επίσκοπος. Στην Ιταλία, το βιβλίο 

186O Πάρσονς, πριν από το 1757, ήταν προτεστάντης στην Οξφόρδη. Δεν έχουμε πληροφορίες, από 

όσο γνωρίζω, τι τον οδήγησε σε μια τέτοια απόφαση αλλαγής θρησκευτικού «στρατοπέδου». Michael 

L. Carrafiello, Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, Λονδίνο, Associated University 

Presses, 1998. Στο ίδιο βιβλίο ο Πάρσονς περιγράφεται ως μια αινιγματική προσωπικότητα επειδή η 

αρχειακή έρευνα δεν έχει φέρει στο φως μαρτυρίες για τη ζωή πριν τη μεταστροφή του στον 

καθολικισμό και τις αιτίες αυτής της μεταστροφής.   
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του De persecutione anglicana187 (Περί της αγγλικανικής καταδίωξης) εκδόθηκε 

τέσσερις φορές σε δύο χρόνια, 1581 και 1582. Το 1582, ο τίτλος του βιβλίου 

διαφοροποιείται και γίνεται De persecutione Anglicana libellus (Δυσφήμιση περί της 

αγγλικανικής καταδίωξης). Το βιβλίο αυτό του Πάρσονς λειτουργεί στην ουσία ως μια 

καταγγελία της πολιτικής της βασίλισσας Ελισάβετ Α’ στον τομέα της θρησκείας και 

δεύτερον μια επίθεση στον Φοξ και το Μαρτυρολόγιο του, όπως και μια επιβεβαίωση 

των όσων έχει γράψει ο Άλλεν στην Ιστορία του.188

Για την εικονογράφηση του Actes and Monuments και την επενέργεια της στο 

κοινό, ο Πάρσονς έγραψε συγκεκριμένα ότι:  

 

 

«αυτός [ο Φοξ] δηλητηριάζει τις αγνές ψυχές [αυτών που εύκολα 

παρασύρονται από τις εικόνες] με την παραπλανητική έλξη (deceptive lure) 

                                                 
187To βιβλίο αυτό έχει τέσσερεις εκδόσεις στην Ιταλία μέσα σε δύο χρόνια, Robert Parsons, De 

persecutione anglicana, epistola. Qua explicantur afflictiones, aerumnae, & calamitates gravissimae, 

cruciatus etiam & tormenta, & acerbissima martyria, quae Catholici nunc angli, ob fidem patiuntur, 

Apud Io. Baptistam Algazarium, Μπολόνια, 1581– γραμμένο στα λατινικά,  

 Della persecvtione de Catolici nel regno d'Inghilterra Per ordine di Monsig. Card. Paleotti, 

Vescouo di Bologna, Appresso Alessandro Benacci, Μπολόνια, 1582 – γραμμένο στα ιταλικά,  

 De persecutione Anglicana libellus, apud Franciscum Zanettum, Ρώμη, 1582 – γραμμένο στα 

λατινικά και  

 De persecutione Anglicana libellus. Quo explicantur afflictiones, calamitates, cruciatus, et 

acerbissima martyria, quae Angli catholici nunc ob fidem patiuntur. Quae omnia in hac postrema 

editione aeneis typis ad viuum expressa sunt, ex typographia Georgij Ferrarij, sumptibus Bartholomaei 

Grassi, et Caesaris Ferrarij sociorum apud Vincentium Accoltum, Ρώμη, 1582 – γραμμένο στα 

λατινικά.   

 Η αγγλική μετάφραση και έκδοση του βιβλίου αυτού έγινε στα 1582 και όπως δηλώνεται 

στον τίτλο ο μεταφραστής G.T. συμβουλευτικέ για την έκδοση μια γαλλική και μια λατινική έκδοση. 

  Robert Parsons, An epistle of the persecution of Catholickes in Englande Translated ovvt of 

frenche into Englishe and conferred vvithe the Latyne copie. by G.T. To whiche there is added an 

epistle by the translator to the right honorable lordes of her maiesties preeuie councell towchynge the 

same matter, Imprynted at Douay in Artois [Fr. Parsons' Press, Rouen], 1582. Η ίδια αγγλική έκδοση 

συμπεριλάβανε και ένα γράμμα από τον ιησουίτη, «μάρτυρα» και μετέπειτα άγιο Alexander Briant 

(1556 –  1581) «The copie of a letter sent from a priest, being a prisoner in the Tovver of London, to 

the fathers of the Societie of Iesus in England». Η γαλλική μετάφραση έγινε από τον Matthieu de 

Launoy. [Robert Parsons], Discours sur les calomnies imposees aux princes & seigneurs catholiques, 

par les politiques de nostre temps, [μτφ. Matthieu de Launoy], Παρίσι, Thomas Brumen, 1582.  
188 Bianchi, ό.π., σελ. 112.  
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της αναπαράστασης των μαρτυρίων, η οποία [αναπαράσταση] ευχαριστεί το 

βλέμμα αυτών που δεν μπορούν να διαβάσουν το κείμενο».189

Όπως επίσης: 

  

 «στο δεύτερο αυτό βιβλίο μου εξετάζω το καινούργιο Εκκλησιαστικό 

Ημερολόγιο του Φοξ – που είναι μέρος της προηγούμενης συζήτησης και 

έρχεται σε αντίθεση με το δεύτερο μέρος των αποκαλούμενων από αυτόν 

Πράξεων – που βρίσκεται κάτω από έναν μετριοπαθή και διακριτικό 

Προτεσταντισμό, ώστε να του [στον αναγνώστη] δώσω να καταλάβει και να 

σκεφτεί πόσο μεγάλη είναι η προκατάληψη και η ατιμία τόσο του ίδιου [του 

Φοξ] όσο και του ίδιου του έργου του, που θεωρείται ότι τον τιμά».190

 

  

 

Ιστορικές πηγές βασανιστηρίων 

 

 

 Παράλληλα, για τις μαρτυρολογικές αυτές απεικονίσεις, ο Puppi προτείνει να 

δούμε τις σκηνές αυτές ως μέρος της «καθημερινότητας» του ρωμαίου κατά τον 16ο 

αιώνα στα πλαίσια των δημόσιων εκτελέσεων των καταδικών και των 

«αιρετικών».191

 «αυτός ο αιρετικός εγγλέζος που διέπραξε αυτή την αμαρτία, που είχα 

γράψει, στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου έχει καεί ζωντανός, αφού 

προηγουμένως του είχαν δώσει πολλά χτυπήματα με φωτιές στο σώμα με 

αναμμένα κηροπήγια καθώς τον οδηγούσαν στην αγχόνη, όπου υπόμεινε με 

 Στις 5 Αυγούστου 1581 ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπος της 

Γαληνότατης έγραψε ότι: 

                                                 
189 «…one pointed to the poisoning of simple souls (those traditionally supposed to be most susceptible 

to the influence of images) by the deceptive lure of the representation of martyrdoms, which delighted 

the gaze of those unable to read the text», Χρησιμοποιώ στην αγγλική έκδοση του 1582, Robert 

Parsons, An epistle of the persecution of Catholickes in Englande, ό.π., σελ. 14.  
190« … over this second book, concerning the examen of Foxe his new Ecclesiastical Calendar (being a 

part of the former argument and impugning the later part of his said Acts) unto the moderate and 

discreet Protestant, thereby to let him see and consider how great a prejudice and dishonour both his 

cause and himself hath received by this work of Foxe pretended for his praise», Robert Parsons , ό.π., 

σελ.82.  
191 Puppi, ό.π., σελ. 54 κ.ε.  



93 

 

τόση πίστη, ώστε με όλα αυτά να δώσει πολλή τροφή για 

επιχειρηματολογία».192

 

  

Ακόμη, υπάρχει και η πηγή, από το Ημερολόγιο του Τζοβάννι Μπατίστα 

Μπουγκάτι (Giovanni Battista Bugatti, 1779  1869, γνωστός και ως Mastro Titta, ή 

ως Boja di Roma) αναφορικά με την εκτέλεση του Μαρκαντόνιο Βαλένα 

(Marcantonio Valena, († 1594):  

«οι μοναχοί της αγίας Αγαθής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με τον 

Αγιότατο Πανάγαθο, [έπιασαν] έναν λουθηρανό Εγγλέζο που θέλησε να 

πετάξει τον Αγιότατο τη γη, οχυρωμένος από πιστούς που τον συνόδευαν και 

πιασμένος από αυτούς στάλθηκε στην Ιερά εξέταση, και επειδή βρέθηκε εκεί 

και άλλες φορές και μάλιστα αμαρτωλός, χτυπήθηκε στη χειράμαξα μπροστά 

στην προαναφερθείσα εκκλησία, του έκοψαν τα χέρια, του πέρασαν φίμωτρο, 

τον καίγανε με αναμμένα κηροπήγια στο δρόμο και οδηγήθηκε στο Campo 

dei Fiori όπου κάηκε ζωντανός, ήταν νέος γύρω στα τριάντα».193

 

  

Από το ίδιο ημερολόγιο διαβάζουμε:  

 

«Diego Lopez κάηκε ζωντανός ως αιρετικός, 18 Φεβρουαρίου 1585, 

Domenico Danzarelli κρεμάστηκε και κάηκε ως αιρετικός, 18 Φεβρουαρίου 

1585, Prospero di Barberia αιρετικός κρεμάστηκε και κάηκε, 18 Φεβρουαρίου 

1585 [….], Giacomo Paleologo, αποκεφαλίστηκε και κάηκε, 22 Μαρτίου 

1585, [….], Bartolomeo Coppino, λουθηρανός κάηκε ζωντανός 7 Απριλίου 

1601».194

 

  

                                                 
192 Charles Edward Trinkaus και Heiko Augustinus Oberman (επιμ.), The pursuit of holiness in late 

medieval and Renaissance religion; papers from the University of Michigan Conference (20, 21 and 22 

April, 1972), Leiden, εκδ. Brill, 1974, αντλώ από Puppi, ό.π. σελ. 67, υποσ. 235.  
193 Agostino Ademollo, Le annotazioni di Mastro Titta carnefice romano: supplizi e suppliziati: 

giustizie eseguite da Gio. Batt. Bugatti e dal suo successore, Città di Castello, 1886, σελ. 17 
194 «Diego Lopez, bruciato vivo per eresia. 18 febbraio 1583. Domenico Danzarelli, impiccato e 

bruciato per eresia. 18 febbraio 1583. Prospero di Barberia, eretico impiccato e bruciato. 18 febbraio 

1583 [….],  Giacomo Paleologo, decapitato e bruciato. 22 marzo 1585, [….],  Bartolomeo Coppino, 

luterano arso vivo. 7 aprile 1601». Ademollo, ό.π.. σελ. 234.  
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Υπάρχουν πολλά ακόμα τέτοια παραδείγματα, όπως, οι γνωστές σήμερα και 

περισσότερο τεκμηριωμένες περιπτώσεις, του Giordano Bruno195 και του 

Mennocchio (Dominico Scandella).196 Επιπλέον, έχουμε την έκδοση βιβλίων που  

«πραγματεύονται σχεδόν πάντα εικονογραφημένα με μια αφθονία ειδεχθών 

λεπτομερειών που εξισώνονται με τη μακάβρια λεπτολογία της λογοτεχνικής 

αφήγησης».197 «Και είναι θέματα, από τη πλευρά τη καθολικής εκκλησίας – το  Περί 

δυσφήμισης της αγγλικανικής καταδίωξης, 1585, του Ρόμπερτ Πάρσονς ή το Theatrum 

Crudelitatum haereticorum nostri temporis (Θέατρο βασανιστηρίων των αιρετικών 

των ημερών μας),198 1587, του Ριτσάρντ Βερστέγκεν (Richard Verstegan ή 

Rowlands), και τώρα από την αγγλικανική πλευρά ή στην πιο πλατιά έννοια 

προτεσταντική όπως Actes and Monuments του Φοξ ή το Θέατρο της Αγριότητας του 

Jan Luychen».199  Από το 1523 έως το 1600, περίπου πάνω από 5000 άντρες και 

γυναίκες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο μόνο ως αιρετικοί, σε Ιταλία, 

Γαλλία, Αγγλία και Κάτω Χώρες, και οι περισσότεροι αυτών στα τέλη του 16ου

                                                 
195 William Boulting, Giordano Bruno, His Life, Thought, and Martyrdom. Freeport, Books for 

Libraries Press, 1972, Frances Amelia Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Λονδίνο, 

Routledge and Kegan Paul, 1978, Davide Dei, Atti Del Processo Di Giordano Bruno, Παλέρμο, 

Sellerio, 2000. 

 

αιώνα. Οι πιστοί του εκάστοτε δόγματος ηρωοποιούσαν τους αντίστοιχους νεκρούς 

ως γνήσιους μάρτυρες της «χριστιανικής πίστης» – όπως αυτή ορίζεται κάθε φόρα 

από τους αντίστοιχους πιστούς. Ακόμα, οι ίδιοι αυτοί «πιστοί» ονόμαζαν ως ψευδό-

196Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del 500 , Τορίνο, Einaudi, 1976, 

αγγλ. The Cheese and the Worms, The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller, μτφ. Anne C. Tedeschi 

και John Tedeschi, The Johns Hopkins University Press, 1992, ελλ.μτφ. Το τυρί και τα σκουλήκια, Ο 

κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφ. Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1994.   
197 Puppi, ό.π., σελ. 55.  
198 Richard Verstegan, Theatrum Crudelitatum haereticorum nostri temporis, Αμβέρσα, 1587. Ο Puppi 

στο βιβλίο του Βερστέγκεν  παρατηρεί ένα επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο, «τα ειδεχθή εγκλήματα των 

Ουγενοτών στη Γαλλία», «οι αμέτρητες βαρβαρότητες των Βέλγων», «οι διώξεις εναντίον των 

καθολικών από τους προτεστάντες και καλβινιστές στην Αγγλία». Puppi, ό.π., σελ. 67 και 417 – 419. 
199 Il teatro della crudeltà praticata nelli piu severi tormenti del mondo, cioe fin dalla Crocifissione di 

nostro Signore Giesu Cristo adornato con 104. Figure in rame, inventate, e delineate da Giovanni 

Luychen olandese, e dedicate al molt'illustre signor Antonio Zanchi, pittor celeberrimo,  In Venezia, 

per Girolamo Albrizzi, 1696.  Puppi, ό.π. 
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μάρτυρες, που δίκαια εκτελέστηκαν, τους θανόντες που πίστευαν σε διαφορετικό 

δόγμα.200

Ο Puppi, συνδυάζοντας τις απεικονίσεις βασανιστηρίων και τα παραπάνω 

κείμενα καταλήγει ότι η ένταση των εικόνων σκοπεύει να προσδιορίσει το 

«χριστιανικό στρατό, δημιουργώντας τον ήρωα, ή τον μάρτυρα, ο οποίος μέσα από 

την αποδεδειγμένη πίστη του που θα βιώσει τους πιο σκληρούς φυσικούς πόνους και 

τέλος το θάνατο».

   

201

 

 Αυτή του η διατύπωση αντιστοιχεί με τα συμπεράσματα των 

ερευνητών που θεωρούν τις μαρτυρολογικές απεικονίσεις σε συνάρτηση με τις 

ιεραποστολικές αποστολές ως μέσω εξοικείωσης των ιεραποστόλων με την πιθανή 

υποδοχή τους από του γηγενείς αιρετικούς ή απλώς ως παραδείγματα προς μίμηση 

των θανόντων για την πίστη τους.    

Με την παρουσίαση των πηγών προσπάθησα να ανασυστήσω το 

μαρτυρολογικό «περιβάλλον» της Ρώμης στα 1580 – 1600, μέσα στο οποίο οι 

ζωγράφοι δημιούργησαν τις απεικονίσεις που εξέτασα στο πρώτο κεφάλαιο. Τα 

θεολογικά κείμενα του Ναντάλ στις Evangelicae Historiae Imagines 

χρησιμοποιήθηκαν από τους ζωγράφους στη εικονογραφική σύνθεση των 

απεικονίσεων, στο Santo Stefano Rotondo. Ακόμα, θεωρώ ότι εξηγούν τη σύζευξη 

του Λόγου με την εικόνα που υπάρχει στις απεικονίσεις, από τη στιγμή που το 

μεγαλύτερο μέρος των απεικονίσεων που εξετάσαμε εμπεριέχει λέξεις και φράσεις 

παρμένες από θεολογικά λειτουργικά κείμενα, όπως το Breviarium Romanum, με 

σκοπό να μην υπάρχει καμία «παρερμηνεία» πάνω στο απεικονιζόμενο θέμα. Η 

επανέκδοση των κειμένων Αγίας Αικατερίνης της Σιένα αυτών, θεωρώ ότι 

αποκαλύπτουν μια προσπάθεια των Ιησουιτών, όπως του Αντόνιο Ποσσεβίνο, που 

έγραψε τη βιογραφία της Αγίας, να προωθήσουν μεσαιωνικές διατυπώσεις για τη 

χριστιανική λατρεία και να συνδέουν τη σύγχρονη παπική εκκλησία με την εκκλησία 

«παλαιότερων» εποχών, όπως ακριβώς, δηλαδή, χρησιμοποίησαν την εκκλησιαστική 

ιστορία και οι Ορατοριανοί, Μπαρόνιο, στο Martyrologium Romanum και Γκαλόνιο, 

                                                 
200 William Monter, «Heresy Executions in Reformation Europe», Tolerance and Intolerance in the 

European Reformation, επιμ. Ole Peter Grell και Bob Scribner, Κέιμπριτζ , Cambridge University 

Press, 2002 σελ. 48 – 65, Geoffrey F. Nuttall, «The English Martyrs 1535–1680: A Statistical Review», 

Journal of Ecclesiastical History, τ. 22, 1971, σελ. 191 – 197. 
201 Puppi, ό.π., σελ. 56.  
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Ιστορίες Μαρτύρων. Τα κείμενα, δε, της Αγίας Αικατερίνης θεωρώ ότι αποτέλεσαν 

έναν γενικό οδηγό για την έμφαση που έδιναν οι ζωγράφοι στην «παρουσία» του 

«αίματος», όπως στην εκκλησία SS. Nereo ed Achilleo των Ορατοριανών.   

Δεν μπορώ να συνδέσω τις συγκεκριμένες απεικονίσεις μαρτυριών, από αυτές 

που εξετάζω, με συγκεκριμένα αποσπάσματα ή τα κείμενα των θεολόγων Τζίλιο και 

Παλεόττι, και του ζωγράφου Αρμενίνι. Όμως μπορώ, να θεωρήσω ότι η παρουσίαση 

των μαρτυρίων στο «κοινό» αποτελούσε ξεχωριστό σημείο έρευνας και μελέτης των 

θεολόγων και των ζωγράφων. Μάλιστα, ο Παλεόττι προανήγγειλε τη συγγραφή ενός 

ολόκληρου κεφαλαίου, το οποίο πιθανότατα δεν έγραψε ποτέ, στο Discorso intorno 

alle immagini sacre e profane, αφιερωμένο στις απεικονίσεις μαρτυριών και στην 

εικονογραφία τους.202

Τα ιστορικά κείμενα, κείμενα στα οποία ο εκάστοτε συγγραφέας εκθέτει τη 

δική άποψη σύμφωνα με το δόγμα στο οποίο ανήκει αποτελούν τον άξονα, γύρω από  

τον οποίο οι παραγγελιοδότες δίνουν τις παραγγελίες και οι ζωγράφοι, των οποίων τα 

ονόματα σημειώνονται στην εργασία, εκτελούν. Επιπλέον, χρονολογικά, 

παρατηρούμε τη συγγραφή νέων μαρτυρολογικών εκκλησιαστικών ιστοριών, του 

Μπαρόνιο και του Άλλεν, έπειτα την εικονογράφηση των δημόσιων κτιρίων – 

εκκλησιών, για παράδειγμα από τον Τσιρτσινιάνι, και στη συνέχεια τη χάραξη και το 

τύπωμα χαρακτικών είτε ως εικονογράφηση ενός βιβλίο, για παράδειγμα στο Historia 

delle sante vergini romane του Γκαλόνιο, είτε ως σειρά χαρακτικών – μονόφυλλα, 

όπως αυτές του Καβαλιέρι.        

     

Πως, όμως, τώρα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη «μεγάλη» 

μαρτυρολογική παραγωγή, στα 1580 - 1600 στη Ρώμη και, ακόμα, τις υφολογικές 

διαφορές στα έργα αυτά;  

 

                                                 
202 Ο τίτλος του κεφαλαίο «ήταν» «Delle pitture dei Martiri, e loro insegne e varii martirii. Di s. 

Steffano. Di s. Lorenzo. Di s. Vicenzo. De’ ss. Fabiano e Sebastiano. De’ ss. Gioanni e Paolo. De’ ss. 

Cosimo e Damiano. De’ ss. Gervasio e Protasio. De’ ss. Vitale et Agricola. Di s. Proculo, uno de’ 

protettori di Bologna». Οι γυναίκες μάρτυρες «αποτελούσαν» ξεχωριστό κεφάλαιο, «Delle pitture delle 

Vergini et altre sante. Di s. Maria Maddalena. Di s. Agata. Di s. Lucia. Di s. Agnese. Di s. Cecilia. Di s. 

Caterina. Di s. Anastasia», Paleotti, ό.π., σελ. 507.  
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Κεφάλαιο 3 

Μία ερμηνεία μαρτυρολογικών απεικονίσεων  

 

 

Ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ γνώριζε προσωπικά τον επίσκοπο Λαουρετάνο, έπειτα 

από μια αιφνίδια επίσκεψη του πάπα κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης 

του nuovo Collegio Germanico στις 28 Οκτωβρίου 1579. Είναι γνωστή σε μας και η 

δήλωση του πάπα ότι θα επισκεφτεί ξανά το κολλέγιο,203

 

 όπως και έκανε το 

Νοέμβριο του 1582 μαζί με τον καρδινάλιο Αλεσάντρο Φαρνέζε. Για αυτή την 

επίσκεψη, ο Λαουρετάνο έγραψε στο Ημερολόγιο του: 

«Περίπου την ίδια χρονική περίοδο ο καρδινάλιος Φαρνέζε πήγε να δει το 

Santo Stefano και είδε όλες τις ζωγραφιές και από αυτές έμεινε πολύ 

ευχαριστημένος».204

 

  

 Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών της εικονογράφησης του ναού ίσως μετά τις 

5 Μαρτίου 1583 ο καρδινάλιος Φαρνέζε και ο επίσκοπος Γκαμπριέλε Παλεόττι μαζί 

με τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ επισκέφτηκαν τον ναό και «θαύμασαν» την 

εικονογράφηση του. 205

                                                 
203 Luca Testa, Fondazione e primo sviluppo del Seminario romano (1565 - 1608), Ρώμη, Editrice 

Pontificia, Università Gregoriana, 2002, σελ. 169 – 170.  

 Ο δε πάπας Σίξτος  Ε΄ στις 21 Ιουνίου 1589:  

204 «Circa l'istesso tempo il Cardinale Farnese anda a vedere S. Stefano et vidde tutte le pitture et ne 

restò molto soddisfatto», Michele Lauretano, Diario, Archivio del Collegio Germanico-Ungarico, 

Ρώμη, κώδ. 103, σελ. 32, Annuae litterae Societatis Iesu anni MDLXXXII. Ad patres, et fratres eiusdem 

Societatis, in Collegio eiusdem Societatis, Ρώμη, 1584, σελ. 10 – 11, αντλώ από Leif Holm Monssen, 

«The Martyrdom cycle in Santo Stefano Rotondo, Part ΙΙ», Acta ad archaelogiam et atrium Historiam 

Pertinentia , τχ. 3, 1 983, σελ. 19. 
205 Ο Γκαμπριέλε Παλεόττι πήρε τον επισκοπικό μανδύα, την έδρα του επισκόπου, στις 6 Φεβρουαρίου 

1583 και πήγε στη Ρώμη στις 5 Μαρτίου του ίδιου έτους. Paolo Prodi, Il Cardinal Gabrielle Paleotti 

(1522–1597), τ. 2, Ρώμη, Edizioni di storia e letteratura, 1967, σελ. 430 – 434, Ilaria Bianchi, Politica 

delle immagini nell'età della Controriforma. Il cardinale Gabriele Paleotti teorico e committente, 

Compositori, 2008, σελ. 110. 



98 

 

«πέρασε από τον αμπελώνα206 του για τη Θεία Λειτουργία, 

σχολιάζοντας ύστερα και παρατηρώντας με λεπτομέρεια τις φιγούρες που 

απεικονίζονταν σε διάφορα μαρτύρια σε κάθε εσωτερικό, κατά τον τρόπο με 

τον οποίο μαρτύρησαν και είδε τη Θεία Ομορφιά θαυμάζοντας αυτά τα 

θεάματα κλαίγοντας λίγο από τρυφερότητα και στεγνώνοντας τα μάτια».207

 

 

Που, όμως οφείλεται η «ευχαρίστηση» του Φαρνέζε και ο «θαυμασμός» του 

πάπα Σίξτου Ε΄; Ο θαυμασμός αυτός, εφόσον δεχτούμε ότι υπήρξε επειδή και οι δύο 

τους ανήκαν στο τάγμα των φραγκισκανών, «πηγάζει» από το γεγονός ότι 

παρατήρησαν οι παραπάνω πως η εικονογράφηση στην εκκλησία του Santo Stefano 

Rotondo ανταποκρινόταν στα διατάγματα του Τριδέντο και στα αιτήματα περί τέχνης 

του Παλεόττι και γενικότερα των συγγραφέων της Αντιμεταρρύθμισης. Οι ζωγράφοι 

έπρεπε να μεταφέρουν στη ζωγραφική το ρητορικό παράδειγμα «να διδάσκει – να 

τέρπει – να συγκινεί».208

Ο Steinemann εξετάζει τις απεικονίσεις στον Santo Stefano Rotondo υπό το 

πρίσμα του παραδείγματος του Κικέρωνα για τον τέλειο ρήτορα, docere – delectare – 

movere (να διδάσκει – να τέρπει – να συγκινεί), που ενσαρκώνει η τέχνη της 

Αντιμεταρρύθμισης, στην περίπτωση αυτή, από το Discorso του Παλεόττι.

   

 209

                                                 
206 Η λέξη αμπελώνας έχει την έννοια της εκκλησίας στην οποία συγκεντρώνεται το ποίμνιο – σε αυτή 

την περίπτωση, η λέξη «αμπελώνας» υποδηλώνει την εκκλησία του Αγίου Στέφανο Ροτόντο.  

 Για το 

παράδειγμα αυτό του Κικέρωνα, ο Steinemann παρατηρεί ότι ο Παλεόττι δεν 

207 Hippolyte Delehaye, Les passions des martyres et les genres littéraires, Βρυξέλες, Société des 

Bollandistes, 1921, αντλώ από Lionello Puppi, Lo splendore dei supplizi, Μιλάνο, Skira, 1990,  σελ. 55 

– 56.  
208 Ο Παλεόττι παρατηρεί ότι «Delectare est suavitatis, docere necessitatìs, flectere victoriae», 

Barocchi, ό.π., σελ. 216 . Eπίσης δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το κείμενο De oratore 

του Κικέρωνα εκδόθηκε πάνω από 15 φορές, στη Βενετία και τη Φλωρεντία, κατά το δεύτερο μισό του 

16ου αιώνα. Όπως επίσης και τη σχολιασμένη και  μεταφρασμένη στα ιταλικά έκδοση, στα 1554 από 

τον Ludovico Dolce. Marcus Tullius Cicero, Il dialogo dell'oratore di Cicerone tradotto da Lodouico 

Dolce e Breui annotationi di Lodouico Dolce, nei tre libri del Dialogo dell'oratore, Con vna vtile 

espositione di quanto a piu [sic] piana intelligenza di tale opera s'appartiene, In Vinegia, appresso 

Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli, 1554 (15552, 15563).  
209Holger Steinemann, Eine Bildtheorie zwischen Repräsentation und Wirkung. Kardinal Gabriele 

Paleottis "Discorso intorno alle imagini sacre e profane" (1582), Georg Olms Verlag, Hildesheim, 

2006, σελ. 287κ.ε.  
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ακολούθησε πλήρως τις υποδείξεις του Κικέρωνα στο «να διδάσκει», επειδή η 

ζωγραφική έχει διαφορετικές αξίες και ποιότητες από την ποίηση και τη ρητορική. 

Στη ζωγραφική το να διδάσκει δε γίνεται με την ομιλία (το λόγο και τους τρόπους 

πειθούς ή ρητορικά τεχνάσματα) και με χειρονομίες ή μορφασμούς από τη μεριά του 

ζωγράφου αλλά με evidentia (αποδείξεις) και rem praesentem facere (την παρρησία 

των πραγμάτων). Οι σκηνές των μαρτυρίων με απεχθείς και ειδεχθείς λεπτομέρειες: 

α) διδάσκουν (docere), β) προκαλούν τους θεατές να ταυτιστούν με τους 

απεικονιζόμενους μάρτυρες, να «βιώσουν και να υπομείνουν» τα μαρτυρία, να γίνουν 

και αυτοί «μάρτυρες» και με αυτό τον τρόπο αποκτούν ευχαρίστηση (delectare) και 

τέλος γ) λόγω της συναισθηματικής εμπλοκής των θεατών στο έργο που προωθεί την 

αφοσίωση (movere) να παραμείνουν πιστοί και να περιμένουν τη λύτρωση από το 

Θεό.210

 

 Έτσι, ο σύγχρονος αγράμματος θεατής (ο idiota), σύμφωνα με το συλλογισμό 

του Παλεόττι, όπως τον παρουσιάζει ο Steinemann, θεωρούσε τον εαυτό του μάρτυρα 

και παρέμενε πιστός στο «ορθό» δόγμα – γεγονός που ήταν το ζητούμενο καθολικών 

και προτεσταντών. Η ανάγκη για τη λειτουργική χρήση, που παρατηρεί ο Monssen, 

των απεικονίσεων αυτών συνάδει με τα παραπάνω επειδή προάγει την εμπλοκή του 

θεατή (εκπαιδευόμενου ιερέα ή όχι) με το έργο ζωγραφικής.   

Που όμως οφείλεται αυτή η μεγάλη διακοσμητική μαρτυρολογική παραγωγή; 

Στις 24 Φεβρουαρίου 1582 ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εξέδωσε τη βούλα με την οποία 

όριζε την αλλαγή του ημερολογίου που ίσχυε από τις 5/16 Οκτωβρίου του ίδιου 

έτους. Η αλλαγή αυτή στο γρηγοριανό ημερολόγιο ήταν μια προσπάθεια του πάπα να 

συσπειρώσει γύρω του όλο τον καθολικό κόσμο. Το ημερολόγιο αυτό έγινε αμέσως 

δεκτό από την Ισπανία, την Πορτογαλία, και τις αποικίες τους, και από το μεγαλύτερο 

μέρος των περιοχών της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ζηλανδίας. Οι 

χώρες με έντονο το στοιχείο του προτεσταντισμού (λουθηρανισμού, καλβινισμού ή 

εκδηλώσεις αυτών), όπως η βρετανική αυτοκρατορία προσχώρησαν στο νέο 

ημερολόγιο στα μέσα στο 18ου

                                                 
210 Steinemann, ό.π.  

 αιώνα, που συμπίπτει χρονικά με την καταστολή του 

τάγματος των Ιησουιτών. Ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄, και ο διαδοχός του, στον παπικό 

θρόνο, Σίξτος Ε΄, από το 1580 έως το 1600 επιθυμούσαν να ανοικοδομήσαν την πόλη 

της Ρώμης και να την επαναφέρουν στις «παλιές της δόξες», με την ευκαιρία του 

εορτασμού του ιωβηλαίου στα 1600. Ο εορτασμός «προσέλκυσε» στη Ρώμη πολλούς 
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καθολικούς και μη επισκέπτες. Σε έγγραφο της 12ης

«λέει στο λαό ότι ο πάπας έχει σημειώσει ότι πολύ αιρετικοί έχουν φύγει από 

διάφορους τόπους για να βρίσκονται στη Ρώμη το Ιερό αυτό Έτος ώστε να 

κάνουν αστεία, άνομες και βλάσφημες πράξεις για αντικείμενα και 

τελετουργικά του καθολικού δόγματος, αλλά αν θα είναι αληθινό θα τους 

μειώσουν την επιθυμία εδώ».

 Φεβρουάριου 1600 διαβάζουμε 

να:  

211

 

 

Έτσι, σε αυτή την ανοικοδόμηση μιας «πρωτοχριστιανικής» Ρώμης, για να 

επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης των σύγχρονων θεατών με τα πρώτα χριστιανικά 

χρόνια, οι συγγραφείς (καθολικών και μη) θεολογικών κειμένων και των κειμένων 

που ανήκουν στο πεδίο της καλλιτεχνικής γραμματολογίας άντλησαν την 

επιχειρηματολογία τους από κείμενα της παλαιοχριστιανικής περιόδου, για 

παράδειγμα, όπως είδαμε, τις συχνές αναφορές στον Γρηγόριο το Μέγα, στον 

Ευσέβιο και στον Άγιο Παολίνο της Νόλα. Εκτός από τα κείμενα – τα οποία λόγω της 

λατινικής γλώσσας δεν ήταν προσιτά στο «αγράμματο και αμόρφωτο» κοινό, 

«επιστρατεύτηκαν» στον αγώνα αυτόν και τα κτίρια της αντίστοιχης περιόδου, για 

παράδειγμα, Santo Stefano Rotondo, San Tommaso di Canterbury, τα οποία κτίρια 

επαναχρησιμοποιήθηκαν. Τον ίδιο ρόλο είχαν και οι εικόνες που τοποθετήθηκαν στις 

εκκλησίες αυτές.  

Στον αντίποδα, τώρα, της εικονογράφησης των λουθηρανών και αγγλικανών 

μαρτύρων και νεομαρτύρων στο βιβλίο του Φοξ παρατηρείται, στην εικονογράφηση 

σε δημοσία λατρευτικά κτήρια, η εικονογράφηση των καθολικών μαρτύρων και 

νεομαρτύρων, από το 1582, στον San Tommaso di Canterbury, αλλά και την 

εικονογράφηση καθολικών θεολογικών κειμένων, όπως αυτά του Γκαλόνιο, το 1591. 

Τόσο οι προτεστάντες όσο και οι καθολικοί νεομάρτυρες πλαισιώνονταν από τους 

μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων,  δείχνοντας έτσι ότι οι νεομάρτυρες 

αποτελούσαν τη συνέχεια των μαρτύρων της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Κατ’ 

επέκταση, οι θεατές που συνδέονταν με τους αντίστοιχους προτεστάντες ή 

καθολικούς μάρτυρες και νεομάρτυρες θεωρούσαν ότι ενσάρκωναν, στα τέλη του 

16ου

                                                 
211Agostino Ademollo, Le annotazioni di Mastro Titta carnefice romano: supplizi e suppliziati: 

giustizie eseguite da Gio. Batt. Bugatti e dal suo successore, Città di Castello, 1886, σελ. 17.  

 αιώνα, τη συνέχεια της πρώτης εκκλησίας του Χριστού.  



101 

 

Με δεδομένη, λοιπόν, την πρώτη εκτεταμένη εικονογραφημένη παρουσίαση 

μαρτυρίων από τον Φοξ και της κριτικής υποδοχής του Actes and Monuments στη 

Ρώμη μέσω του συγγραφικού έργου του Άλλεν και του Πάρσονς, η εικονογραφία και 

το ύφος των μαρτυρολογικών απεικονίσεων στη Ρώμη μπορούν να θεωρηθούν ως μια 

κριτική ως προς την εικονογράφηση της σύγχρονης φιλολογικής μαρτυρολογικής 

παράγωγης.  

Που, όμως, οφείλεται το γεγονός της ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τρόπου 

απεικόνισης μαρτυρίων; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να 

δούμε το περισσότερο τεκμηριωμένο παράδειγμα του Τσιρτσινιάνι. Από τις 

πληρωμές προς τον Τσιρτσινιάνι στα βιβλία εσόδων και εξόδων τάγματος των 

Ιησουιτών, για την αποπεράτωση κάθε εργασίας στους ναούς του San Apolinare212

Στα βιβλία εσόδων – εξόδων του τάγματος, ο Τσιρτσινιάνι απαντάται για 

πρώτη φορά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1581, όταν πληρώθηκε 60 αρχικά και 20 

σκούδα (scudi) στο τέλος των εργασιών, για να ζωγραφίσει μια μικρή επιφάνεια στο 

κάτω μέρος της τοιχογραφίας του Orazio di Santis στον San Apollinare.

 

και του Santo Stefano Rotondo μπορούμε, αρχικά, να συμπεράνουμε είτε τον 

γρήγορο ρυθμό της εργασίας του ή και την ποιότητα της εργασίας ανάλογα με τα 

χρήματα.  

213 Τον Μάιο 

του 1582, η πληρωμή του 130 σκούδα αφορά τις εργασίες του στο καθολικό του ίδιου 

ναού τον ίδιο ακριβώς καιρό που δούλευε και στον Santo Stefano Rotondo.214

                                                 
212 Oι νωπογραφίες της εκκλησίας καταστράφηκαν σε πλημύρα το 1598 και ολόκληρη η εκκλησία 

κατεδαφίστηκε το 1740. Σήμερα γνωρίζουμε γι’ αυτόν τον μαρτυρολογικό κύκλο με τις δέκα σκηνές – 

τοιχογραφίες από τη ζωή του ομώνυμου αγίου – από τη σειρά χαρακτικών του Καβαλιέρι, Beati 

apollinaris martyrisprimi ravennatum epi res gestae που τυπώθηκε στη δεύτερη, ουσιαστικά, έκδοση 

του Ecclesiae militantis triumphi του Καβαλιέρι, το 1585 και το 1586 τυπώθηκε σε αυτόνομο τεύχος. 

Giovanni Battista Cavalieri, Beati Apollinaris martyris primi Rauennatum episcopi res gestae. Prout 

Romae in eiusdem aede sacra apud collegium Germanicum et Vngaricum a Nicolao Circiniano 

depictae visuntur. A Ioanne Baptista de Cauallerijs typis aeneis expressae, Ρώμη, ex officina 

Bartholomaei Grassi, 1586.  

 Η 

τελευταία εγγραφή πληρωμής καταγράφηκε στα τέλη του Αύγουστου του 1582, 10 

σκούδα, για επιδιορθώσεις στον San Apollinare και επιπλέον 100 σκούδα για την 

213Mara Nimmo, « “L'età perfetta della virilità” di Nicolò Circignani dalle Pomarancie», Studi romani, 

τόμ. 32, τχ. 3 /4, 1984, σελ. 194 – 214. 
214 Nimmo, ό. π.  
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ολοκλήρωση της εικονογράφησης την ίδια περίοδο στον Santo Stefano Rotondo.215 

Για το ύψος των αμοιβών του Τσιρτσινιάνι, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να 

παρατηρήσουμε ότι κατά την ίδια περίοδο ο Πωλ Μπριλ εργαζόταν στο Collegiο 

Romano για ένα (1) σκούδο για κάθε τοπίο τον Μάιο του 1584.216 Επιπλέον, ο 

Τσιρτσινιάνι πληρώθηκε «απλόχερα» για τις εργασίες του στα τρία παρεκκλήσια στη 

Gesù.217

 Ο διττός τρόπος με τον οποίο ο Τσιρτσινιάνι ζωγράφιζε

  
218 πρέπει να 

ερευνηθεί βάση τον παραγγελιοδότη και, συνάμα, το κοινό στο οποίο απευθυνόταν η 

κάθε παραγγελία. Αυτοί που ανέθεσαν την παραγγελία στον Τσιρτσινιάνι στους 

ναούς του Santo Stefano Rotondo και του San Tommaso di Canterbury  ήταν ο 

Λαουρετάνο και ο Αγκατσάρι, οι εφημέριοι και επίσκοποι δηλαδή του Ρωμαϊκού και 

Αγγλικού κολλεγίου αντίστοιχα και οι μικρές αυτές εκκλησίες χρησίμευαν τόσο για 

λατρευτικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Από την άλλη, η εκκλησία της 

Gesù είναι η μητέρα εκκλησία των Ιησουιτών και ο βασικός πάτρωνας – 

χρηματοδότης για την κατασκευή και εικονογράφηση της ήταν ο καρδινάλιος 

Αλεσάντρο Φαρνέζε, ο οποίος έγινε καρδινάλιος από την ηλικία των 14ων

Για τη επίτευξη, όμως, του στόχου και του σκοπού του τάγματος των 

Ιησουιτών

 ετών και 

του οποίου ο παππούς, ο πάπας Παύλος Γ΄ είχε επίσημα αναγνωρίσει το τάγμα των 

Ιησουϊτών το 1540.  

219

                                                 
215 Nimmo, ό. π.  

 οι εικόνες, ως νοητικές κατασκευές, ήταν απαραίτητες, όπως επισήμανε 

216 Bailey, ό.π., σελ. 132.  
217 Ο Τσιρτσινιάνι πληρώθηκε συνολικά 220 σκούδα για τις εργασίες τους στην Capella degli Apostoli, 

Capella della Navità και στην Capella dei Martiri, Archivum Romanum Societatis Iesu, Ρώμη, κωδ. 

2000, 2v – 3r, αντλώ από Alexander Gauvin Bailey, Between Renaissance and Baroque, Jesuit Art in 

Rome, 1565- 1610, Τορόντο, University of Toronto Press, 2003, σελ. 203 – 204 και 338 – 339.  
218 Ο Giulio Mancini (1558-1630) ήταν ο πρώτος που είχε παρατηρήσει τους δυο «διαφορετικούς 

τρόπους» του Τσιρτσινιάνι: «… hebbe due pinelli: uno da ma mastro ordinario, l’altro da buon e 

pratico mastro;col primo operò negl’ Inglesi, S. Apollinare, S. Stefano Rotondo et altrove, con l’altro 

operò nella Minerva, nel Gesù e S. Lorenzo in Damaso»,  Giulio Mancini, Giulio Mancini, 

Considerazioni sulla pittura, επιμέλεια Adriana Marucchi, εισαγωγή και σχόλια Luigi Salerno, τ. 2 , 

Ρώμη, Accademia nazionale dei Lincei, 1956-1957, σελ. 206. 
219 Όπως περιγράφεται στο καταστατικό του τάγματος: το αντικείμενο του ήταν να: «εργαστούμε όχι 

μόνο για τη λύτρωση και τη βελτίωση των ψυχών μας με τη βοήθεια του Θεού, αλλά επίσης, με τη ίδια 

βοήθεια, να αφιερωθούμε με ζήλο για τη λύτρωση και τη βελτίωση των γειτόνων μας», Primum ac 
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ο Λογιόλα στις Πνευματικές Ασκήσεις του και όπως έγραψε Paulus Hofaeus σε μια 

επιστολή του το 1593 προς τον πάπα Κλήμεντα Η΄ για την έκδοση των Imagines του 

Ναντάλ:   

 «… μα και οι εργάτες της Εταιρείας το επιθυμούν στη μια και στην 

άλλη Ινδία, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τις εικόνες, μπορούν ευκολότερα να 

αποτυπώσουν στους νέους Χριστιανούς όλα τα μυστήρια της ανθρώπινης 

λύτρωσης, που παραμένουν δύσκολα μέσω του κηρύγματος και της 

κατήχησης…».220

 

  

Αντιστοίχως, οι νωπογραφίες, για παράδειγμα, στον Santo Stefano Rotondo 

και στον San Tommaso di Canterbury προορίζονταν για τους σπουδαστές των 

κολλεγίων, τους νεαρούς ιεραπόστολους που ετοιμαζόντουσαν για ένα σχεδόν 

σίγουρο θάνατο και «ο όχλος συνωστιζόταν για να δει από κοντά ζωντανούς ακόμα 

τους μάρτυρες»221 σε αντίθεση με τον San Vitale που προοριζόταν για τους δόκιμους 

μοναχούς και δεν ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό222

Οι φράσεις, τώρα, από το ημερολόγιο του Francesco Sacchini «με τις 

συνεισφορές των φίλων για την αποπεράτωση των εικονογραφήσεων» και 

«βρίσκονται στους τοίχους ανάλογα με τη [θρησκευτική] επαρχία του καθενός» με 

οδηγούν στο παραπάνω συμπέρασμα για το κεντρικό ρόλο των παραγγελιοδοτών στη 

διακόσμηση των εκκλησιών ως προς την επιλογή του απεικονιζόμενου θέματος. Συν 

το γεγονός ότι στην «ανοικοδόμηση της Ρώμης» οι καρδινάλιοι, οι επίσκοποι και οι 

εφημέριοι των εκκλησιών και των κολλεγίων της Ρώμης είχαν το ρόλο του 

 ή στους Santi Nereo e Achilleo που 

χρησίμευε κυρίως για τις συγκεντρώσεις των Ορατοριανών.   

                                                                                                                                            
generale examen iis omnibus, qui in Societatem Iesu admitti petent, proponendum, Ρώμη, in aedibus 

Societatis Iesu, Tipografia del Collegio Romano, 1558, αντλώ και μεταφράζω το απόσπασμα που 

παρατίθεται στο Henry Dwight-Sedgwick, Ignatius Loyola, Νέα Υόρκη, 1923, σελ. 216. 
220 «… ma etiamdio bramata nell' una et l’ altra India dagli operarii della Compagnia per poter con più 

facillità imprimere per mezzo dell’ imagini in quei nuovi christiani tutti gli misterii della redentione 

humana, quali per via di predicatione et catechismo difficilmente ritengono…», Epistolae et 

monumenta P. Hieronymi Nadal Societatis Iesu ab anno 1546 ad 1577, τόμ, 4, Μαδρίτη, typis G. 

Lopez del Horno, 1906, σελ. 727 – 728.   
221 Alexander Gauvin Bailey, «Italian Renaissance and Baroque Painting under the Jesuits and its 

Legacy throughout Catholic Europe, 1565 – 1773», The Jesuits and the Arts, 1540 – 1773, επιμ.  John 

W. O’Malley, Φιλαδέλφεια, Saint Joseph’s University Press, 2003, σελ. 142 
222 Haskell, ό.π., σελ.. 68, υποσ. 1. 
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«επιστάτη», του υπεύθυνου που θα ενέκρινε ή όχι την εκάστοτε ζωγραφική 

διακόσμηση των εκκλησιών – ρόλος που περιγράφεται στο 25ο διάταγμα της Συνόδου 

του Τριδέντο – με κάνει να σκεφτώ τους επισκόπους και εφημέριους Λαουρετάνο, 

Αγκατσάρι και τον αρχιεπίσκοπο (Superiore Provinciale) της Ρώμης Ακουαβίβα ως 

συνεργάτες με τους παραγγελιοδότες (πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄, Γκίλμπερτ, Φαρνέζε 

αντίστοιχα) στην επιλογή της δημόσιας εικονογράφησης των εκκλησιών και ως 

«επιθεωρητές» για την τήρηση του 25ου

Επιπλέον, οι απεικονίσεις μαρτυριών στη Ρώμη στα τέλη του 16

 διατάγματος στις εκκλησίες. Έτσι, ο ρόλος 

των παραγγελιοδοτών – χρηματοδοτών στην επιλογή του απεικονιζόμενου θέματος 

θεωρώ ότι ήταν καθοριστικός με αποτέλεσμα να έχουμε τον ρωμαϊοκεντρικό 

χαρακτήρα του κύκλου του Santo Stefano Rotondo, άγγλους μάρτυρες και 

νεομάρτυρες στον San Tommaso di Canterbury και το ναπολιτάνο Άγιο Ιανουάριο 

στον San Vitale. 
ου αιώνα θα 

πρέπει να ερμηνεύονται με μια παράλληλη εξέταση της σύγχρονης «ευρωπαϊκής» 

φιλολογικής, εικονογραφημένης ή μη, μαρτυρολογικής παραγωγής. Ως και τούτου 

αυτή η μαρτυρολογική παραγωγή θα πρέπει να θεωρηθεί ως η οπτική και υλική 

υπόσταση της πολιτικής του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ ως «αντίδραση» στην πολιτική της 

βασίλισσας Ελισάβετ Α΄, κατά την οποία προβλήθηκαν οι λουθηρανοί, αγγλικανοί 

και ουγενότοι μάρτυρες, μέσα από το συγγραφικό έργο του Φοξ και του Jean Crespin 

και τη συγγραφή μιας «νέας εκκλησιαστικής ιστορίας» από τον Matthias Vlacich.223

Πως δικαιολογείται, όμως. η ύπαρξη διαφορετικών υφολογικών 

«προτιμήσεων», στο ίδιο εικονογραφικό σύνολο, για το «ίδιο κοινό», εκπαιδευόμενοι 

ιεραπόστολοι και μοναχοί, όπως στην περίπτωση του San Vitale;  Για να 

απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση είναι αναγκαίο να εντάξουμε τη ζωγραφική 

παραγωγή στα κοινωνικά συμφραζόμενα της Ρώμης στα 1600.  O άγγλος ιησουίτης 

Gregory Martin στα 1581 έγραψε το Roma sancta,

 

224

                                                 
223 Η «προτεσταντική» μαρτυρολογική παραγωγή με τη σειρά της για την «εμψύχωση των 

προτεσταντικών κοινών» κατά τα χρόνια των διώξεων λουθηρανών, καλβινιστών κ.ά. υπό την 

εποπτεία της βασιλείας του Καρόλου Ε΄ της Ισπανίας. βλ. Frank Lestringant, Lumière des martyrs: 

essai sur le martyre au siècle des Rèformes, Παρίσι, Champion, 2004 και Peter Burschel, Sterben und 

Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der frühen Neuzeit, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 

2004.  

 έναν οδηγό για τη Ρώμη, 

224 Ο οδηγός αυτός εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1969. Gregory Martin, Roma Sancta (1581), επιμ. 

George Bruner Parks, Ρώμη, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969. 
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απευθυνόμενος σε άγγλους επισκέπτες της πόλης, στον οποίο παρατήρησε την 

«οικοδομική άνθηση» της πόλης: 

 

«Θα ήταν περιττό να μετρήσουμε και να ονομάσουμε τις Εκκλησίες, τα 

Παρεκκλήσια, τα Ορατόρια, και του κεντρικούς βωμούς, που χτίστηκαν, 

διακοσμήθηκαν, εμπλουτίστηκαν, εν ονόματι του τελευταίου έτους του 

ιωβηλαίου 1575. Και έτσι, καταλαβαίνουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι η 

Ρώμη καθημερινά ανθίζει και υπερέχει, προωθώντας τη Χριστιανική και 

Καθολική Θρησκεία, όχι όμως χωρίς τη βοήθεια των Αρχαίων Πατέρων, των 

λεγόμενων Ρωμαίων, αυτή είναι η Ρωμαϊκή θρησκεία». 225

 

  

Επιπλέον, σύμφωνα με το βενετσιάνο ιστορικό Paolo Paruta, σε μια επιστολή 

του από τη Ρώμη προς τη βενετική σύγκλητο έγραψε ότι οι πάπες λειτουργούσαν 

όπως ακριβώς και οι μονάρχες.  

 

«Αυτή η εξουσία των παπών έχει ήδη αυξηθεί εδώ και αρκετά χρόνια 

υποχωρώντας προς τη μοναρχία». 226

 

 

Οι πάπες, σύμφωνα με τον Paolo Prodi, χρειάζονταν να αποδείξουν τη δύναμη 

και την εξουσία τους, μέσω πρακτικών που έκαναν οι μονάρχες – δηλαδή με την 

ανέγερση και αποκατάσταση κτιρίων, με την συλλογή έργων τέχνης και την πατρωνία 

καλλιτεχνών και με τη χρηματοδότηση στρατιωτικών και ιεραποστολικών 

αποστολών.227  Επιπλέον, η Ρώμη στα τέλη του 16ου

                                                 
225 «It were to[o] long to number and name the Churchs, Chappels, Oratories, and aultars, built, 

garnished, enriched, namely against this last year of Jubilee 1575. And so, we see conserning this 

poynte also that Rome daily florisheth, and excelleth, advancing Christian and Cahtolike Religion, not 

without cause of the Auncient fathers called Romanum, that is the Romane religion», αντλώ από John 

T. Paleotti και Gary M. Ranke, Art in Renaissance Italy, Λονδίνο, Laurence King Publishing, 20053, 

σελ. 521.   

 αιώνα ήταν μια «κοσμοπολίτικη 

226«Quest’autorità de' Pontefici già alquanti anni sì è andata sempre più allargando e ritirandosi alla 

monarchia....», Eugenio Alberi (επιμ.), Le Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il 

secolo decimosesto, Φλωρεντία,  σειρά ΙΙ, τόμ. 4, 1853, σελ. 412.  
227 Paolo Prodi, The papal prince: one body and two souls: the papal monarchy in early modern 

Europe, μτφ. Susan Haskins, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, σελ. 37 – 58 (Il Sovrano 
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πόλη», με ποικιλόμορφο πληθυσμό και η κοινωνική ανέλιξη «κάποιου» στηριζόταν 

στην οικονομική κυρίως δύναμη του όχι στην ευγενική καταγωγή του. «Καθεστώς» 

το οποίο, δημιουργούσε ένα είδος ανταγωνισμού στην αυτοπροβολή μέσω των 

εικαστικών τεχνών.228

Συμπερασματικά, η ανάγκη για μια μαρτυρολογική επιλογή στην 

εικονογράφηση των εκκλησιών στη Ρώμη στα τέλη του 16

 Δεν υπήρχε, όμως, μόνο μία καλλιτεχνική «αυλή», για 

παράδειγμα η παπική, στη Ρώμη αλλά πολλές και διαφορετικές, των ευγενών και 

πλούσιων ρωμαίων (corte romane) και των καρδιναλίων. Όλες αυτές οι «αυλές» 

παρείχαν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και πατρωνίας στους καλλιτέχνες, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαφορετικές υφολογικές εικαστικές πραγματώσεις 

μαρτυρολογικών σκηνών, όπως αυτές του Τσιρτσινιάνι στο Santo Stefano Rotondo, 

που ζωγράφισε για τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ και τον Μικέλε Λαουρετάνο, και στα 

παρεκκλήσια της Gesù, για τον καρδινάλιο Αλεσάντρο Φαρνέζε και τον Στρατηγό 

των Ιησουιτών Κλαούντιο Ακουαβίβα και όπως αυτές των Μπριλ και Τσιαμπέλλι 

στον San Vitale.  

ου

 

 αιώνα, από τους 

παραγγελιοδότες θεωρώ θα πρέπει να εξετάζεται με μια παράλληλη προσέγγιση της 

μαριανικής και ελισαβετιανής μαρτυρολογικής παραγωγής. Ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ 

αντιλαμβανόμενος, μεσώ του έργου του Άλλεν και Πάρσονς, την πολιτική της 

βασίλισσας Ελισάβετ Α΄ προσπάθησε να συσπειρώσει γύρω του τον καθολικό κόσμο 

και να «ενώσει» την σύγχρονη εκκλησία με την εκκλησία των πρώτων χρόνων του 

χριστιανισμού. Ο ίδιος στην προσπάθεια αυτή προέβαλε στη ζωγραφική διακόσμηση 

των εκκλησιών στη Ρώμη την εικόνα του μάρτυρα των πρώτων χρόνων του 

χριστιανισμού και τη λατρεία των μαρτύρων. Παράλληλα, επειδή σε κοινωνικό 

επίπεδο υπήρχε η ανάγκη για προσωπική προβολή, όπως υποστηρίζει η Burke, οι 

ζωγράφοι, όπως το παράδειγμα του Τσιρτσινιάνι, επιλέγουν, ανάλογα με τον 

παραγγελιοδότη, διαφορετικές υφολογικές εικαστικές προσεγγίσεις στην απεικόνιση 

των μαρτυριών.   

                                                                                                                                            
Pontefice: Un Corpo E Due Anime: La Monarchia Papale Nella Prima Età Moderna, [Μπολώνια], Il 

Mulino, 1982). 
228 Jill Burke και Michael Bury (επιμ.), Art and identity in early modern Rome, Λονδίνο, Ashgate 

Publishing, 2008, σελ. 3- 8.  
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