
 

 

 
 

მიქელანჯელო და სიქსტეს კაპელა ჩანახატებში,  
რომლებიც დაცულია მუზეუმში „კაზა ბუონაროტი“  

 
1512 წლის 31 ოქტომბერს სიქსტეს კაპელა ხელახლა გაიხსნა. გახსნამდე ოცი დღით 
ადრე მიქელანჯელომ დაასრულა კაპელას ჭერის მოხატვა, რომელიც მას ოთხი წლით 
ადრე რომის პაპმა იულიუს II-მ დაუკვეთა. 
 
ამ უზარმაზარი სამუშაოს შესასრულებლად მიქელანჯელოს რომის პაპის საფლავის 
ძეგლზე მუშაობის მიტოვება მოუხდა, რაზედაც რომის პაპი 1505 წელს შეუთანხმდა.  
ძეგლზე მუშაობას მოქანდაკე ენთუზიაზმით შეუდგა, მაგრამ მალე რომის პაპმა, 
იულიუს II-მ დაკვეთაზე უარი თქვა, რის გამოც 1506 წლის აპრილში აღშფოთებული 
მიქელანჯელო რომიდან გაიქცა. ეს „სამარის ტრაგედიად“ წოდებული ხანგრძლივი 
ტანჯვის პირველი ეპიზოდებია, რაც აისახა კიდეც სიქსტეს კაპელას ჭერის 
თავდაპირველ  მოხატულობაში.  
 

 
 
მიქელანჯელოს დრამატული გაქცევა რომიდან რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ რომის 
პაპის გადაწყვეტილებას მისთვის კაპელას ჭერის მოხატვა დაევალებინა. ამ დღემდე 
გაურკვეველი მოვლენების ფონზე გამოიკვეთა მხოლოდ მიქელანჯელოს 
იმედგაცრუება და ორჭოფობა - იგი ვერ წყვეტდა დათანხმებულიყო თუ არა სამუშაოს, 
რომლის შესახებაც სულ იმეორებდა, რომ ეს მისი ხელობა არ იყო.  



 

 
 
თავიდან მიქელანჯელომ დაკვეთის შესრულებაზე მტკიცე უარი თქვა, რაც მისი 
გაღიზიანებით იყო გამოწვეული. გარდა ამისა, თანხმობის შემთხვევაში, ასეთი 
მასშტაბური ფერწერული შეკვეთის შესასრულებლად, რისი გამოცდილებაც მანამდე არ 
ჰქონია, მას მოუწევდა უარი ეთქვა საყვარელ საქმეზე - ქანდაკებაზე. მოგვიანებით, ორი 
წლის შემდეგ, იგი ბოლონიაში რომის პაპს მაინც ურიგდება და მისი დაჟინებული 
თხოვნით, საბოლოოდ, ოფიციალურ დაკვეთაზე თანხმობას აცხადებს.  
 
1508 წლის 10 მაისს, ოცდაცამეტი წლის მიქელანჯელომ გასამრჯელოს ნაწილი მიიღო 
და მუშაობას შეუდგა. ფრესკაზე მუშაობა უწყვეტად მიმდინარეობდა ჭერის 
სანახევროდ მოხატვამდე (1510 წ.), შემდეგ სამუშაოები შეწყდა, მოგვიანებით განახლდა 
და ორი წლის შემდეგ დასრულდა კიდეც.  
 

 
 
იმ დროს კაპელას ჭერს ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა წარმოადგენდა, რომელიც 
შესრულებული იყო პიერ მატეო დ’ამელიას მიერ. მიქელანჯელომ გადაწყვიტა ცის 
გამოსახულება შეეცვალა და ახლებური სივრცითი და ესთეტიკური კონცეფცია 
განეხორციელებინა. ამ კონცეფციის ხორცშესხმა ხელოვნების ისტორიაში გამყოფ ხაზად 
იქცა, რომელმაც დაარღვია და უგულებელყო ყველაფერი, რაც მანამდე იყო შექმნილი.  
 
ხანმოკლე პერიოდებს თუ არ ჩავთვლით, ოთხი წლის განმავლობაში მიქელანჯელო 
თავაწეული, ფეხზე მდგომი ან მწოლიარე მუშაობდა. ეს პოზა იმდენად მოუხერხებელი 
და დამქანცველი აღმოჩნდა, რომ სამუშაოს დასრულებიდან მომდევნო თვეების 
განმავლობაში ის იძულებული იყო, ყველაფერი, რაც უნდა წაეკითხა ან ყურადღებით 
დაეთვალიერებინა, თავზევით დაეჭირა. ასეთ პოზაში მდგარი საკუთარი თავი 
მიქელანჯელომ ერთ-ერთი სონეტის ფურცლის კიდეზე გამოსახა, რომელიც ამჟამად 
ბუონაროტის არქივშია დაცული.  
 



 

 

 
 
კაპელას ჭერის მოხატულობა ვერტიკალურად სამ დიდ ნაწილად იყოფა: ყველაზე 
მაღლა მიქელანჯელომ სხვადასხვა ზომის მართკუთხედებში გამოსახა ცხრა სცენა 
ძველი აღთქმის „დაბადებიდან.“ ფრესკა „ადამის შექმნა“ სახვითი ხელოვნების 
ნოვატორულ ნიმუშებს შორის ყველაზე ცნობილი გახდა. მომცრო სცენების გვერდზე 
შიშველი ფიგურებია, რომლებსაც ხელში სხვა ბიბლიური სიუჟეტების ამსახველი და 
თითქოს ბრინჯაოში ჩამოსხმული მედალიონები უჭირავთ. ოდნავ უფრო ქვევით, 
მეორე ნაწილში, სხედან წინასწარმეტყველები და სიბილები, რომლებიც ქრისტეს 
მოსვლას წინ უსწრებდნენ. მესამე ნაწილში, რომელიც სამკუთხედებისა და 
ლუნეტებისგან შედგება, ქრისტეს წინაპრები არიან გამოსახულნი. და ბოლოს, თაღის 
გვერდითა საყრდენებზე ვხედავთ მტრის წინააღმდეგ ებრაელთა ბრძოლის ოთხ 
ეპიზოდს, მთავარი მოქმედი პირების - დავითის, მოსეს, ივდითისა და ესთერის - 
ფიგურებით.  
 

 
 
მიქელანჯელო სიქსტეს კაპელას 1536 წელს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა, როდესაც 
ჭერის მოხატვიდან ოცდაოთხი წლის შემდეგ სამოცდაერთი წლის ხელოვანმა  
საკურთხევლის უკან მდებარე კედლის მოხატვა დაიწყო. ამ სამუშაოს შესრულება მას 
1533 წელს პაპმა კლემენტე VII-მ მიანდო, პაპის გარდაცვალების შემდეგ კი მომდევნო 
პაპმა პავლე III-მ დაკვეთა უცვლელად დატოვა. დაკვეთის შესასრულებლად 



 

 
მიქელანჯელოს 1534 წელს ფლორენციიდან გამგზავრება მოუწია, სადაც აღარც 
დაბრუნებულა.  
 

 
 
თავიდან მიქელანჯელომ სცადა არსებული მოხატულობა, განსაკუთრებით კი 
პერუჯინოს „ამაღლების“ ფრესკა, რომელსაც ეძღვნებოდა თავად კაპელა, 
ხელუხლებელი დაეტოვებინა. მაგრამ ძალიან მალე იძულებული გახდა, ამ ფრესკის 
შენარჩუნებაზე უარი ეთქვა და კედლის მოხატვა ახალ ბათქაშზე დაეწყო. ფრესკაზე 
„უკანასკნელი სამსჯავრო“ ნათლად ჩანს, რომ მიქელანჯელო უარს ამბობს 
ილუზიონიზმის ნებისმიერ ფორმაზე: არსად ჩანს კაპელის თაღოვანი ფორმები და 
მკვეთრი ლაჟვარდისფერი ფონი, რომელიც პერსპექტივის შესაქმნელად    
კვატროჩენტოსთვის იყო დამახასიათებელი.  
 
ამ უზარმაზარ ფრესკაზე დაკუნთული ფიგურები თითქოს სივრცეში ლივლივებენ, 
ისინი წრეზე შეუჩერებლად, თუმცა, უფრთოდ და შესაბამისად, მდორედ მოძრაობენ -  
ფრესკაზე ფრთები ანგელოზებსაც კი არა აქვთ, რამაც მიქელანჯელოს კონტრ-
რეფორმისტული სულისკვეთებით გამსჭვალულ თანამედროვეებს შორის დიდი 
სკანდალი გამოიწვია.  
უკვე ხანდაზმული მიქელანჯელო სარკაზმსაც არ ერიდება: გავიხსენოთ მისი 
ავტოპორტრეტი, რომელიც ადამიანის გაძრობილ ტყავში ამოიცნობა, რომელიც ხელში 
უჭირავს წმინდა ბარტოლომეოს; წმინდანის იერი კი პოეტსა და მწერალს, პიეტრო 
არეტინოს მოგვაგონებს, რომელიც იმ პერიოდში მიქელანჯელოს დაუნდობელი 
მოწინააღმდეგე იყო.  
 

 



 

 
 
მიქელანჯელო ხშირად არღვევს ტრადიციულ იკონოგრაფიას „უკანასკნელ 
სამსჯავროში“: ამის ნათელი მაგალითია გარდაცვლილთა სულის გადამყვანის - 
მითოლოგიური ქარონის ნავი, რომლის შთაგონების წყაროც მიქელანჯელოსთვის 
დანტეს „ღვთაებრივი კომედიაა.“    
 
1541 წლის 1 ნოემბერს ფრესკის საზეიმო გახსნამ დიდი ვნებათაღელვა და კრიტიკა 
გამოიწვია, რომელიც მეტწილად  იკონოგრაფიის წესების ზემოხსენებულ დარღვევებსა 
და შიშველი ფიგურების სიმრავლეს უკავშირდებოდა. ფრესკას განადგურებაც კი 
დაემუქრა, თუმცა, მიქელანჯელოს სახელისა და რეპუტაციის წყალობით, ზარალი 
სიშიშვლის დაფარვითა და რამდენიმე ფიგურის გადაკეთებით შემოიფარგლა. ეს 
სამუშაო შეასრულა მიქელანჯელოს მოწაფემ და ახლო მეგობარმა, დანიელე და 
ვოლტერამ, რომელმაც მსოფლიო შედევრის გადარჩენაში გააზრებული წვლილი 
შეიტანა. ეს მოხდა 1565 წელს, მიქელანჯელოს გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ. 
 
 

 
 
 


