
 
 

მუზეუმი „კაზა ბუონაროტი“  
 
 
„კაზა ბუონაროტი“ - ბაროკოს ეპოქის შენობაში მდებარე მუზეუმი, მიქელანჯელოს 
ხსოვნისა და მისი გენიის სადიდებელი და ოჯახის კუთვნილი ხელოვნების ნიმუშების 
მდიდარი კოლექციის საექსპოზიციო ადგილია, რომელიც შესანიშნავ შესაძლებლობას 
გთავაზობთ, გაეცნოთ ფლორენციის სამუზეუმო რეალობას და იხილოთ 
მიქელანჯელოს ახალგაზრდობის პერიოდში შექმნილი ორი შედევრი: მარმარილოს 
ბარელიეფები: „მადონა კიბესთან“, რომელიც დონატელოს ნამუშევრების გავლენით 
შეიქმნა და „კენტავრების ბრძოლა“, რომელიც კლასიკური ხელოვნებისადმი 
სიყვარულზე მიუთითებს, რაც მიქელანჯელოს არასდროს განელებია. 
 
მათთვის, ვინც ვია გიბელინას 70 ნომერში მდებარე, XVII საუკუნის შენობის ჭიშკარს 
შეაღებს, არანაკლებ საინტერესო იქნება ბუონაროტის საგვარეულოში მომხდარ 
საუკუნოვან მოვლენებთან მიქელანჯელოს ნამუშევრების დაკავშირება. ბუონაროტის  
ოჯახი ცდილობდა საცხოვრებლის გაფართოება-გალამაზებას, ფასდაუდებელი 
კულტურული მემკვიდრეობის (მათ შორის, არქივისა და ბიბლიოთეკის) დაცვასა და 
სურათების, ქანდაკებების, მაიოლიკის ნაკეთობებისა და არქეოლოგიური ნიმუშების 
იშვიათი კოლექციების შეგროვებას, რომელიც დღეს მუზეუმის ორ სართულზეა 
განლაგებული. 
 
მეორე სართულზე, სათანადოდ აღჭურვილ დარბაზში, რიგრიგობით იფინება 
ექსპონატები მიქელანჯელოს ხელით შექმნილი ჩანახატების კოლექციიდან, რომელიც 
მუზეუმის კუთვნილებაა და 205 ფასდაუდებელ ფურცელს მოიცავს. სწორედ ამ 
ფურცლების მეშვეობით შემოგთავაზებთ მცირე ისტორიულ ექსკურსს. მიქელანჯელოს 
„ცხოვრების“ ერთ-ერთ ეპიზოდში, მისი ავტორი ჯორჯო ვაზარი, მიქელანჯელოს 
სრულყოფილებისაკენ სწრაფვაზე მოგვითხრობს. გარდაცვალებამდე (1564 წ., რომი) 
ცოტა ხნით ადრე მიქელანჯელომ მოისურვა, დაეწვა „მისი ხელით შექმნილი 
ჩანახატების, ესკიზებისა და მუყაოების დიდი ნაწილი, რათა არავის ენახა მისი 
შემოქმედებითი წვა, რადგან იგი მნახველის წინაშე მხოლოდ სრულყოფილად უნდა 
წარმოჩენილიყო.“ საბედნიეროდ, მიქელანჯელოს გარდაცვალების დღისთვის ბევრი 
ჩანახატი ფლორენციაში, მის ოჯახში ინახებოდა, ზოგიერთ მათგანს კი მიქელანჯელოს 
ძმისშვილმა, ლეონარდომ რომში მიაგნო. თუმცა, დაახლოებით 1566 წელს ლეონარდომ 
ტოსკანის ჰერცოგის, კოზიმო I დეი მედიჩის შემგროვებლური ჟინის 
დასაკმაყოფილებლად, მას მიქელანჯელოს  ნამუშევრების დიდი ნაწილი გადასცა, მათ 
შორის ბარელიეფი „მადონა კიბესთან,“ რომელიც ვია მოცაზე მდებარე სახელოსნოში 
ინახებოდა ისევ ისე, როგორც მიქელანჯელომ ოცდაათი წლით ადრე, ფლორენციიდან 
რომში საცხოვრებლად გადასვლისას დატოვა.  
 
მიქელანჯელოს სიკვდილიდან ორმოცდაათ წელზე მეტი იყო გასული, როდესაც მისმა 
შთამომავალმა მიქელანჯელო ბუონაროტი უმცროსმა, დიდი წინაპრის პატივსაცემად,  
საგვარეულო სახლში რამდენიმე დარბაზი მოაწყო და სცადა, მოეძიებინა (მათ შორის, 
რომშიც) და დიდი საფასურის სანაცვლოდ მოეპოვებინა მიქელანჯელოს ნამუშევრები. 
ამასობაში დიდმა ჰერცოგმა კოზიმო II-მ ბარელიეფი „მადონა კიბესთან“ და 
მედიჩებისთვის ნაჩუქარი ჩანახატების ნაწილი დააბრუნა.  



 
 

 
ამდენად, ბუონაროტის საოჯახო კოლექცია მსოფლიოში უმნიშვნელოვანეს კოლექციად 
იქცა და, ბევრი გადატანილი განსაცდელის მიუხედავად, დღესაც ასეთად რჩება. XVIII 
საუკუნის ბოლოს კოლექცია მნიშვნელოვნად შემცირდა, როდესაც კორსიკაზე 
დევნილმა რევოლუციონერმა, ფილიპო ბუონაროტიმ ფრანგ მხატვარსა და 
კოლექციონერს, ჟან ბატისტ ვიკარს მისი ნაწილი მიჰყიდა. მოგვიანებით, კოლექცია 
კიდევ უფრო მწირი გახდა, როდესაც 1858 წლის ოქტომბერში კავალერმა მიქელანჯელო 
ბუონაროტიმ ჩანახატები ბრიტანეთის მუზეუმს მიჰყიდა. რამდენიმე თვით ადრე 
გარდაიცვალა კოზიმო ბუონაროტი, უკანასკნელი პირდაპირი შთამომავალი და 
მიქელანჯელოს ხელნაწერებისა და ჩანახატების არქივის დიდი ნაწილის მფლობელი, 
რომელმაც ეს არქივი, ვია გიბელინაზე მდებარე სახლთან და სახლში დაცულ 
ნივთებთან ერთად, საზოგადოებას უანდერძა. 
 
1859 წლიდან მუზეუმად ქცეულ „კაზა ბუონაროტიში“ დაცული ძვირფასი სურათები 
ჩარჩოში ჩასმული და სტენდებზე გამოფენილი ინახებოდა. 1960 წელს გადაწყდა, ისინი 
უფრო ხელსაყრელ პირობებში დაცულიყო: ნამუშევრებმა უფიცის გალერეის 
ესკიზებისა და გრავიურების განყოფილებაში გადაინაცვლა, „კაზა ბუონაროტიში“ კი 
მხოლოდ 1975 წელს დაბრუნდა. ეს ფასდაუდებელი ნამუშევრები ამჟამად მუზეუმის 
სივრცეში, კონსერვაციის უახლესი მეთოდების დაცვით იფინება.  
 
მუზეუმი „კაზა ბუონაროტი“ მხოლოდ მიქელანჯელოს სახელთან არ არის 
დაკავშირებული, მიუხედავად იმისა, რომ აქ მიქელანჯელოს ნამუშევრები და მასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტებია დაცული და გამოფენილი. ეს არქივი სულ უფრო 
მდიდრდება საჩუქრად თუ ფლორენციული მუზეუმების მიერ შესანახად 
გადმოცემული ექსპონატებით, მათ შორისაა: „სან ლორენცოს“ ბაზილიკის ფასადის 
ხისგან დამზადებული მაკეტი და „საგრესტია ნუოვასთვის“ „მდინარის ღვთაების“ 
ქანდაკების სამუშაო მოდელი (რომელიც განუხორციელებელი დარჩა), ასევე, 
მიქელანჯელოს ამჟამად დაკარგული მუყაოების მიხედვით XVI საუკუნეში შექმნილი 
ორი სურათი „ნუ შემეხები“ („Noli me tangere“). 
 
ბუონაროტის საგვარეულოს, უპირველეს ყოვლისა კი, სახელგანთქმული წინაპრის 
ხსოვნის პატივსაცემად მდიდრული სივრცის მოწყობის იდეა უაღრესად განათლებულ 
ადამიანსა და კულტურის მოღვაწეს, ზემოხსენებულ მიქელანჯელო ბუონაროტი 
უმცროსს ეკუთვნის. სწორედ მისი მოწვევით, 1612 წლიდან მოყოლებული, 
დაახლოებით ოცდაათი წლის განმავლობაში, შენობის გალერეასა და სამ დარბაზში 
მუშაობდნენ ფლორენციაში მოღვაწე იმ ეპოქის სახელგანთქმული მხატვრები: ემპოლი, 
პასინიანო, არტემიზია ჯენტილესკი, პიეტრო და კორტონა, ჯოვანი და სან ჯოვანი, 
ფრანჩესკო ფურინი და ახალგაზრდა იაკოპო ვინიალი. მიქელანჯელო ბუონაროტი 
უმცროსმა ამ დიდებულ დარბაზებში თავი მოუყარა თავისი კოლექციის 
უმნიშვნელოვანეს  ექსპონატებს, რომელთა დიდი ნაწილი დღესაც მუზეუმშია 
გამოფენილი; მათ შორისაა დომენიკო ვენეციანოს მიმდევრის, ჯოვანი დი ფრანჩესკოს 
შედევრი - წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრების სცენებით მოხატული ხის პანელი 
საკურთხევლისთვის.  
 



 
 

მუზეუმის საქმიანობაში, რომლის მთავარ მიზანს კვლევა წარმოადგენს, მნიშვნელოვანი 
ადგილი უჭირავს ყოველწლიურ გამოფენებს, რომლებიც „კაზა ბუონაროტისა“ და 
მიქელანჯელოს კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას ეძღვნება. დიდი ხანია, 
რაც ამ ექსპოზიციებმა, ორიგინალური თემატიკისა და საგამოფენო კატალოგების 
სამეცნიერო ღირებულების წყალობით, სახელი საერთაშორისო დონეზე გაითქვა. 
 

 


