
 
 

  მიქელანჯელოს ცხოვრება და შემოქმედება 
 
1475 წლის 6 მარტი - დაიბადა კაპრეზეში (არეცოს პროვინცია). იყო ქალაქის თავის, 
ლუდოვიკო ბუონაროტის მეორე ვაჟი.  
 
1481 - გარდაიცვალა მიქელანჯელოს დედა - ფრანჩესკა დი ნერი. 
 
1488 - ფლორენციაში შეგირდად მიებარა  დომენიკო გირლანდაიოს. 
 
1490-1492 - სწავლობდა და მუშაობდა ლორენცო ბრწყინვალეს მიერ ახალგაზრდა 
ხელოვანთათვის დაარსებულ წრეში „სან მარკოს ბაღი.“ ამ პერიოდში ორი მარმარილოს 
ბარელიეფი შექმნა:  „მადონა კიბესთან“ და „კენტავრების ბრძოლა.“    
 
1493 (დაახლოებით) – „სანტო სპირიტოს“ მონასტრისთვის შეასრულა ხის ჯვარცმა. 
 
1494 - საფრანგეთის მეფის, შარლ VIII-ის ჯარების ფლორენციაში შემოსვლამდე ცოტა 
ხნით ადრე გაიქცა ვენეციაში. მოგვიანებით საცხოვრებლად გადავიდა ბოლონიაში, 
სადაც წმინდა დომენიკოს სახელობის ბაზილიკაში, წმინდანის საფლავისთვის შექმნა 
სამი ქანდაკება: ანგელოზი შანდლით, წმინდა პეტრონიუსი და წმინდა პროკლე.  
 
1496 წლის ივნისი - კარდინალ რაფაელე რიარიოს მიწვევით პირველად ჩავიდა რომში, 
სადაც შექმნა ქანდაკებები: „კუპიდონი“ (დაკარგულია) და „ბახუსი.“   
 
1498 - ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას „პიეტას“ შექმნაზე (ეს ერთადერთი ნამუშევარია 
მიქელანჯელოს ხელმოწერით). მისი ნახვა ამჟამად შესაძლებელია წმინდა პეტრეს 
ტაძარში. 
 
1501 - დაბრუნდა ფლორენციაში და მუშაობა დაიწყო რამდენიმე ქანდაკებაზე სიენას 
ტაძრის „პიკოლომინის საკურთხევლისთვის.“ ამავე წელს, ფლორენციის საკათედრო 
ტაძარმა  დავითის ქანდაკება დაუკვეთა.  
 
1504 - შექმნა ესკიზები „პალაცო ვეკიოს“ დიდი საბჭოს დარბაზის ფრესკისთვის 
„კაშინას ბრძოლა.“ ამ დროს ლეონარდო და ვინჩი მუშაობდა მოპირდაპირე კედლის 
ფრესკაზე „ანგიარის ბრძოლა.“ დავითის ქანდაკება „პალაცო ვეკიოს“ წინ აღმართეს. 
სავარაუდოდ, ამავე წელს შეიქმნა „ტონდო დონი“ (ამჟამად უფიცის გალერეაში 
დაცული „წმინდა ოჯახი“).    
 



 
 

1505 - რომის პაპის, იულიუს II-ისგან მიიღო დაკვეთა პაპის საფლავისთვის 
უზარმაზარი ძეგლის შექმნაზე და ქანდაკებისთვის მარმარილოს შესარჩევად კარარაში 
წავიდა.  
 
1506 - დაბრუნდა რომში. პაპისგან, იულიუს II-ისგან საფლავის ძეგლის დაკვეთაზე 
მიღებული უარის შემდეგ, იმედგაცრუებული ფლორენციაში გაემგზავრა. ნოემბრის 
თვეში, ბოლონიაში პაპს შეურიგდა. იმავე წელს, ბრიუგეს საკათედრო ტაძრისთვის 
შექმნა ქანდაკება „მადონა ყრმით.“  
 
1508 - მიიღო პაპის, იულიუს II-ის დაკვეთა სიქსტეს კაპელას ჭერის მოხატვაზე.   
 
1512 წლის 31 ოქტომბერი - სიქსტეს კაპელა ხელახლა გაიხსნა. მიქელანჯელომ 
ფრესკებზე მუშაობა კაპელას გახსნამდე ოცი დღით ადრე დაასრულა. 
 
1514 - რომის „სანტა მარია სოპრა მინერვას“ ეკლესიისთვის მიიღო დაკვეთა 
ქანდაკებაზე „ქრისტე ჯვრით.“ 
 
1515 წლის აპრილი - დაბრუნდა ფლორენციაში, სადაც 1534 წლამდე დარჩა. 
 
1516 - ახალმა რომის პაპმა, ლეონ X-მ (საერო სახელი: ჯოვანი დე მედიჩი)  
ფლორენციაში „სან ლორენცოს“ ეკლესიის ფასადის პროექტი დაუკვეთა, რომელიც არ 
განხორციელებულა.   
 
1519 - პაპმა ლეონ X-მ  ფლორენციაში, მედიჩების საგვარეულო საძვალესთვის „სან 
ლორენცოს“ ბაზილიკაში „საგრესტია ნუოვას“ (ახალი სადიაკვნოს) აგება დაუკვეთა. 
 
1521 - შეუდგა მუშაობას „საგრესტია ნუოვას“ პროექტზე. „სანტა მარია სოპრა მინერვას“ 
ეკლესიაში განთავსდა ქანდაკება „ქრისტე ჯვრით.“ 
 
1524 - პაპის, კლემენტე VII-ის (საერო სახელი: ჯულიო დეი მედიჩი) დაკვეთით,  
„ბიბლიოთეკა ლაურენციანას“ პროექტზე დაიწყო მუშაობა.   
 
1527-1529 - რომის გაძარცვის შემდეგ მედიჩების საგვარეულო ფლორენციიდან გააძევეს. 
„სან ლორენცოს“ ეკლესიაში სამუშაოები შეწყდა. ფლორენციაში მეორე რესპუბლიკა 
დამყარდა. მიქელანჯელო „საფორტიფიკაციო ნაგებობების მმართველად და 
რწმუნებულად“ დაინიშნა. 
 
1530 - ფერარას ჰერცოგ ალფონსოსთვის შექმნა სურათი „ლედა“ (დაკარგულია). 12 
აგვისტოს რესპუბლიკა დაეცა და მიქელანჯელო, რეპრესიების მოლოდინში, 
ფლორენციიდან გაიქცა. პაპის, კლემენტე VII-ის შეწყალების შემდეგ  მუშაობა განაახლა  
„ბიბლიოთეკა ლაურენციანას“ და „სან ლორენცოს“ ბაზილიკაში „საგრესტია ნუოვას“ 
პროექტებზე.  
 
1532 - გაიცნო ტომაზო დე კავალიერი. 
 



 
 

1534 წლის სექტემბერი - რომში დაბრუნდა და დაიწყო მუშაობა სიქსტეს კაპელას 
ფრესკაზე „უკანასკნელი სამსჯავრო.“ რომის პაპს, კლემენტე VII-ს ცვლის პაოლო III 
(საერო სახელი: ალესანდრო ფარნეზე).     
 
1538 - ხელმძღვანელობდა ცხენზე ამხედრებული მარკუს ავრელიუსის ქანდაკების 
აღმართვას „კამპიდოლიოს“ მოედანზე.  
 
1539 - რესპუბლიკისადმი ერთგულების ნიშნად, შექმნა ბრუტუსის მარმარილოს 
ბიუსტი, რომელიც რესპუბლიკის დაცემის შემდეგ ფლორენციიდან გადახვეწილმა 
რესპუბლიკელებმა დაუკვეთეს.  
 
1541 წლის 31 ოქტომბერი - მნახველის წინაშე წარსდგა ფრესკა „უკანასკნელი 
სამსჯავრო,“ რომელმაც, შიშველი ფიგურების სიმრავლის გამო, კონტრ-რეფორმისტულ 
რომში იმდენად დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია, რომ განადგურება დაემუქრა.   
 
1545 წლის თებერვალი - „სან პიეტრო ინ ვინკოლის“ ეკლესიაში, პაპის, იულიუს II-ს 
აკლდამაში, სხვა ქანდაკებებთან ერთად, მოსეს ქანდაკებაც აღმართა: ამგვარად 
დასრულდა „სამარის ტრაგედიად“ წოდებული ორმოცწლიანი პერიოდი 
მიქელანჯელოს ცხოვრებაში. შექმნა „ჯვარცმა“ ვიტორია კოლონასთვის. დაასრულა 
მუშაობა „კაპელა პაოლინას“ ფრესკაზე „წმინდა პავლეს მოქცევა.“  
 
1546 - შეუდგა მუშაობას „კაპელა პაოლინას“ ფრესკაზე „წმინდა პეტრეს ჯვარცმა.“ 
დაინიშნა წმინდა პეტრეს ტაძრის არქიტექტორად და დაიწყო მუშაობა ტაძრის 
გუმბათის პროექტზე. დაევალა „პალაცო ფარნეზეს“ დასრულება.    
 
1552 - დაასრულა მუშაობა „კამპიდოლიოს“ კიბის პროექტზე.  
 
1553 - მუშაობდა ფლორენციის საკათედრო ტაძრის ქანდაკებაზე „პიეტა.“ 
 
1559-1560 - დააპროექტა რომის „სან ჯოვანი დეი ფიორენტინის“ ეკლესია, „სანტა მარია 
მაჯორეს“ ეკლესიაში სფორცას საგვარეულო კაპელა და „პორტა პია.“ დაიწყო მუშაობა 
ქანდაკებაზე „პიეტა რონდანინი,“ რომელიც ვეღარ დაასრულა.  
 
1561 - დიოკლეტიანეს აბანოების ადგილას მისი პროექტით აშენდა „სანტა მარია დელი 
ანჯელის“ ეკლესია.  
 
1564 იანვარი - ტრენტოს საბჭომ, რომელიც კონტრ-რეფორმას ზედამხედველობდა,   
მიქელანჯელოს მეგობარს, დანიელე და ვოლტერას დაავალა უხამსად მიჩნეული 
ადგილების გადაკეთება  ფრესკაზე „უკანასკნელი სამსჯავრო,“ რამაც შედევრი სრული 
განადგურებისგან იხსნა. იმავე წლის 18 თებერვალს ოთხმოცდარვა წლის 
მიქელანჯელო რომში გარდაიცვალა.   


